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PRZEDMOWA
Do Drugiego Wydania.

Kilka Amerykaskich chrzecijaskich przyja-

ció zainteresowanych szczerze w czterech milionach

narodu Polskiego tu w Ameryce, nie szukajc zys-

ków materjalnych dla siebie, ale tylko dobra jego,

uczynio moliwem wydanie niniejszej ksiki która

staa si wielkim bogosawiestwem dla wielu na-

rodów, dowodem czego jest wydanie jej w dwu-

dziestu rónych jzykach.

Tómacz tego dziea, wydanego po raz pierwszy

w Polskim jzyku w Krakowie, wida wietnie si

wywiza ze swego zadania.

Do obecnego wydania przyczynili si przede-

wszystkiem dwaj przyjaciele Polaków, Ks. Dr. J.

W. Brcoks, Superintendent Misyjnego Towarzystwa

w Chicago, i Ks. Dr. R. J. Miller, wydawca ''Sowa

ywota" w Pittsburghu. Oby praca ich znalaza

przychylne przyjcie wród Szanownych Rodaków.

Marzec, 1918 r.

P.K.
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ROZDZIA L

Byo to w pitek rano ; kiedy ksidz Henryk Max-
well usiowa skoczy swe ranne kazanie na najbli-

sz niedziel. Przerywano mu kilkakrotnie, to te
stawa si podranionym coraz wicej> a kazanie zbli-

ao si bardzo powoli do zadowalajcego zakoczenia.

—Maryo—zawoa na sw on, idc na gór po

ostatniej przerwie* jeeliby teraz przyszed jeszcze

ktokolwiek, to zechciej owiadczy, e jestem bardzo

zajty i nie mog schodzi na dó, chyba eby interes

by bardzo wany.
—Dobrze, Henryku. Ale ja wychodz do Kinder-

gartenu, wskutek czego sam jeden zostaniesz w domu.

Ksidz proboszcz poszed na gór do swego gabine-

tu i zamkn za sob drzwi. W kilka minut sysza
jak ona wychodzia.

Usiad tedy przy swem biurku z uczuciem ulgi i

zacz znowu pisa- Tekst wzi z I Piotra, 2:21,

"Poniewa do tego zostalicie wezwani, gdy Chrys-

tus take cierpia za was, zostawiajc wam przykad,

abycie szli w Jego lady.'* Pooy on nacisk w
pierwszej czci swego kazania na zadouczynienie

jako osobiste powicenie, zwracajc uwag na fakt,
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e Chrystus cierpia na róne sposoby w swem yciu

zarówno jak i w swej mierci. Potem traktowa za-

douczynienie jako przykad, dajc ilustracy z ycia

i nauki Clirystusa, aby wykaza, jakto wiara Clirystu-

sa przyczynia si do zbawienia ludzi, z powodu wzoru

albo charakteru, jaki stawia im przed oczy do nala-

dowania. W tej chwili by w^anie przy trzecim punk-

cie i ostatnim, mianowicie przy koniecznoci nalado-

wania Chrystusa w Jego powicaniu si.

Tylko co napisa sowa: ''3 stopnie. Jakie one

s?" i ju mia je wyliczy w logicznym porzdku,

kiedy odezwa si ostry gos dzwonka. By to jeden

2 tych dzwonków zegarkowych, który dzwoni tak

gwatownie, jak gdyby zegar chcia wybi godzin

dwunast w jednej chwili.

Henryk Maxwell nachmurzy si przy swem biurku

i nie ruszy si na odgos dzwonka. Wkrótce dzwonek

odezwa si po raz drugi. Wtedy podniós si i prze-

szed do jednego z okien, wychodzcych na drzwi

frontowe.

Na schodach sta mczyzna. By to mody, bardzo

ndznie ubrany czowiek.

—Wyglda na wóczg—rzek proboszcz.—Musz
chyba zej na dó i...

Nie skoczy zdania, lecz zszed na dó i otworzy
drzwi.

Nastaa chwila milczenia, kiedy dwaj mczyni
znaleli si twarz w twarz

;
potem ndznie wygldaj-

cy mody czowiek, odezwa si

:

—Nie mam pracy, panie, ale mylaem, e moe pan

bdzie wstanie nastrczy mi cokolwiek.

—Nie wiem o niczem. Pracy jest rnao—odpar
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duchowny, zaczynajc powoli przymyka drzwi.

—Moeby mi pan móg dac kilka sów do kolei

miejskiej, do superintendenta warsztatów, czy co po-

dobnego — cign mody czowiek, mnc nerwowo

swój spowiay kapelusz.

—Toby si na nic nie zdao. Musisz mi pan wyba-

czy. Jestem dzi bardzo zajty. Mani nadziej, e
uda si panu znale cokolwiek. Przykro mi, e nie

mog da zajcia u siebie. Ale trzymam jeno konia i

krow i speniam ca prac sam.

Wielebny Henryk Maxwell zamkn drzwi i sy-

sza, jak nieznajomy zszed ze schodów. Wracajc na

gór do swego gabinetu widzia z okna w sionce, e
mczyzna kroczy zwolna w dó ulicy, cigle trzyma-

jc kapelusz w rku. W postaci tej byo co przy-

gnbionego, bezdomnego i opuszczonego, e duchowny

zawaha si na chwil na ten widok. Potem zwróci

si do swego biurka i z westchnieniem zacz na nowo

pisa tam, gdzie przerwa.

Nie mia ju wicej przerw, to te kiedy w dwie

godziny potem, ona jego wrócia do domu, kazanie

byo skoczone, lune wiartki zebrane i piknie zwi-

zane, wreszcie zoone na Biblii, gotowej na sub
Bo w niedziel rano.

—Wiesz, Henryku, e dziwna rzecz zdarzya si

dzi rano w Kindergartenie—rzeka ona podczas obia-

rlu.—Poszam uwaasz z pani Brown odwiedzi

szkók, gdzie bezporednio po zabawach, gdy dzieci

siedziay przy stoach, otworzyy si drzwi, przez któ-

re wszed mody czowiek z brudnym kapeluszem w
rku. Usiad w blizkoci drzwi i nie rzek ani sowa,

tylko patrza na dzieci. Wyranie by to wóczga, a
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miss Wron i jej komonuca mihs Kyle, przelky si

naprzód zlekka, ale on siedzia sobie cakiem spokoj-

nie a w kilka minut wyszed.

—Moe by znuony i pragn wypocz gdziekol-

wiek. Zdaje mi si, e ten sam czowiek zachodzi

tutaj. Powiadasz, e wyglda na wóczg?
—O tak by bardzo zapylony, obdarty i ndzny;

nie móg mie wicej, ni trzydzieci lub trzydzieci

trzy lata.

—Ten sam czowiek—powiedzia wielebny Heniyk

Maxwell, w zamyleniu.

—Czy skoczy swe kazanie, Henryku?—spytaa

ona po chwili.

—Tak, skoczyem cakiem. Miaem bardzo praco-

wity tydzie. Dwa kazania kosztuj mnie sporo wy-

siku.

—Ufam, e liczni suchacze oceni je jutro nale-

ycie—odpara ona z umiechem.—O czem masz kaza
rano?

—O naladowaniu Chrystusa. Bior zadouczynie-

nie pod postaciami powicenia i przykadu, a potem

wykazuj drogi, potrzebne do naladowania Jego

ofiary i przykadu.

—Jestem pewna, e to bdzie dobre kazanie. Ufam,

e nie bdziemy mie deszczu w niedziel. Ostatnio

mielimy tyle ddystych dni.

—Tak, istotnie, zebrania byy od jakiego czasu

wcale nieliczne. Ludzie nie chc i do kocioa w
burz.—Wiel. Hen. Maxwell westchn, mówic to.

Myla bowiem o troskliwych i pracowitych wysikach,

jakie robi, przygotowujc kazania dla licznych su-

chaczy, którzy si nie zjawiali.
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Ale poranek niedzielny zapowiada w miecie Ray-

mond jeden z tych piknych dni, jakie pojawiaj si

czasami po dugich peryodach wiatru, deszczu i bota.

Powietrze byo czyste i oywcze, niebo jasne i od

wszelkich gronych objawów wolne, a kady para-

fianin Henryka Maxwella gotowa si i do kocioa.

Kiedy suba Boa zacza si o jedenastej godzinie

wielki budynek wypeniony by suchaczami, zoo-
nymi z najlepiej ubranych i najmilej wygldajcych
mieszkaców Raymondu.

Pierwszy koció w Raymond wierzy, e posiada

najlepsz muzyk, jak mona mie za pienidze, a

jego kwartet by tego wanie ranka ródem wielkiej

przyjemnoci dla kongregacyi. Hymn by zaiste nat-

chniony. Cay piew odpowiada w zupenoci przed-

miotowi kazania, a byo to pracowite przystosowanie

do nowoczesnej muzyki hymnu

:

Chryste, wziem swój krzy.

Aby wszystko rzuci a i za Tob.

Przed samem kazaniem sopran odpiewa solo, do-

brze znany hymn

:

Pójd, dokd On mnie zaprowadzi

;

Pójd z Nim, z Nim ca drog.

Rachela Winslow wygldaa tego ranka bardzo

piknie, stojc za parawanem z rzebionego dbu,
bardzo wyranie naznaczonego emblematami krzya i

koronek. Gos jej by pikniejszym nawet od jej

twarzy cudownej urody. W audytorjnim da si sy-

sze szmer oczekiwania, kiedy ona si podniosa. Hen-

ryk Maxwell usiad z zadowoleniem poza pulpitem.
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piew Racheli Winslow by mu zawsze pomocny.

To te zwykle naznacza piew przed kazaniem. Wie-

dzia bowiem, e pewne natchnienie uczucia uczyni

jego sowa wyrazistszemi.

Ludzie mówili sobie, e takiego piewu nie syszeli

nawet w Pierwszym kociele. Nie ulega wtpliwoci,

e gdyby to nie bya suba Boa, solo zostaoby oklas-

kane z zapaem. Siedzcemu Maxwellowi zdawao si

nawet, e przez koció przeszo co w rodzaju usio-

wania oklasku, czy uderzania stopami o ziemi. Zdzi-

wio go to. Gdy powsta atoli i pooy swe kazanie na

otwartej Biblii, powiedzia sobie, e mu si tylko zda-

waOj oczywicie nic podobnego nie mogo si zdarzy.

W kilku chwil potem zagbi si w kazaniu, zapomi-

najc w zapale mowy o wszystkiem innem.

Nigdy nikt nie oskara Maxwella o to, eby by
nudnym kaznodziej. Przeciwnie, czsto zarzucano

mu, e jest senzacyjny. Nie tyle w tem, co mówi, jak

w sposobie wygaszania swych kaza. Ale parafianie

Pierwszego kocioa lubili to. Dawao to ich kazno-

dziei, oraz ich parafii pewne cechy wyczne, które

byy im mie.

Byo te prawd, e proboszcz Pierwszego kocioa
lubi kaza. Rzadko da si zastpi. Pragn by za

swym pulpitem, gdy niedziela nadesza. Dowiadcza
on miej pó godziny, gdy sta wobec kocioa, penego
ludzi i wiedzia, e go suchaj. By on szczególniej

wraliwy na wahania w audytoryum. Nigdy nie mó-

wi dobrze przed ma liczb suchaczy. Pogoda rów-

nie wpywaa na niego bardzo stanowczo. Najlepiej

czu si przed takim audytoryum, jakie mia wanie
przed sob i to w taki wanie poranek. Czu on czar
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zadowolenia podczas wygaszania kazania. Koció
by pierwszym w miecie. Posiada najlepszy chór.

Czonkowie kongregacyi rekrutowali si z najlepszych

ludzi, przedstawicieli bogactwa, towarzystwa, oraz in-

teligencyi Eaymondu. W lecie jecha sobie zagranic

na trzymiesiczne wakacye, a stosunki jego probostwa,

jego wpyw i stanowisko jako proboszcza Pierwszego

kocioa w miecie...

Nie jest rzecz pewn, w jaki sposób wiel. Henryk

Maxwell móg ywi te wszystkie myli w zwizku ze

swem kazaniem, ale w miar zbliania si ku kocowi
czu, e przecie w którym momencie ?wego kazania

dozna tych wszystkich uczu. Stay si one czci
skadow jego myli i mogy zaj mu ledwie kilka

sekund czasu; ale wiadomy by takiego definiowania

swego stanowiska i swych wrae, jak gdyby rozma-

wia sam ze sob, a wygoszenie kazania odbio w sobie

dreszcz gbokiego osobistego zadowolenia.

Kazanie byo zajmujce i pene uderzajcych zda.

Zwróciyby one na siebie uwag nawet wydrukowane.

Wygoszone z dramatycznem uczuciem, którego nie

zepsu nigdy pozorami deklamacyi lub bombastu byy
bardzo efektowne. Jeeli wiel. Menryk Maxwell czu

tego ranka zadowolenie ze stosunków swego probo-

stwa, to parafia Pierwszego kocioa doznawaa tego

Bamego uczucia, winszujc sobie okolicznoci, e z

pulpitu spoglda na ni rozumna, delikatna, nieco

uderzajca twarz i posta, kaca z takim zapaem i

zupehiym brakiem wulgarnej, gonej, lub niemiej

maniery.

Nagle wród tej doskonaej zgody pomidzy ka-

znodziej a suchaczami zaszo dziwaczne intermezzo.
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Trudno przyszoby okreli rozmiar wstrznienia, wy-

woanego tern intermezzo. Byo ono tak nieoczeki-

wane, tak sprzeczne jakiejkolwiek myli kogokolwiek

z obecnych, e nie zostawiao miejsca na argumenta-

cy, albo te na opór w danej chwili.

Kazanie skoczyo si. Wiel. Henryk Maxwell

zamkn poow wielkiej Biblii na swym manuskryp-

cie i ju mia si, kiedy kwartet zabiera si do po-

wstania i odpiewania ostatniej strofy

:

Wszystko dla Chrystusa, wszystko dla Chrystusa,

Wszystkie okupione wadze mej istoty,

gdy ca kongregacy uderzy dwik mskiego
gosu. Wychodzi on z tyu kocioa z jakiego sie-

dzenia pod galery. W nastpnej chwili posta m-
czyzny wysuna si z cieniu i przesza przez rodkow
naw.
Nim zdumiona kongregacya spostrzega co si dzie-

je, mczyzna doszed do wolnego miejsca przed pul-

pitem i zwróci si twarz ku zgromadzonym.

—Od chwili, jak tu wszedem, zastanawiaem si

—

oto bj^y sowa, jakie wygosi pod galery, a które

teraz powtórzy—czy byoby rzecz waciw powie-

dzie kilka sów po skoczonej subie Boej. Nie

jestem ani pijany ani obkany, przytem absolutnie

nieszkodliwy; ale jeeli umr, co niewtpliwie nastpi
w cigu kilku dni, to chc mie zadowolenie, e powie-

dziaem swoje w takiem jak tu miejscu i to miano-

wicie przed takim gatunkiem tumu.
Henryk Maxwell nie zaj swego siedzenia, a teraz

cigle sta, oparty o pulpit i patrzy w dó na obcego

przybysza. By to ten sam mczyzna, który przy
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fczed do niego w pitek rano, ten sam zapylony, ob

darty, ndznie wygldajcy czowiek. Spowiay ka-

pelusz trzyma w rku. Bya to zdaje si jego ulu-

biona pozycya. Nie by on ogolony, a wosy jego

byy zmierzwione. Wtjii naley, czy kiedykolwiek

taki czowiek stan przed kongregacy Pierwszego

kocioa w jego sanktuaryum. Znaa ona tego rodzaju

ludzi na ulicy, wokoo warsztatów kolejowych, cho-

dzcych po avenue, ale nie nio si jej nigdy o ujrze-

niu kogo podobnego tak blizko siebie.

W zachowaniu si i gosie mczyzny nie byo nic

obraajcego. Nie by on podniecony, mówi za niz-

kim, ale wyranym gosem. Henryk Maxwell stajc
w niemym podziwie z powodu tego zdarzenia

;
posiada

jednake pen wiadomo, e zachowanie si tego

mczyzny przypominao mu kogo, widzianego kie-

dy w jednym z jego snów.

Nikt w kociele nie poruszy si dla powstrzymania

obcego, lub przerwania mu. By moe, i pierwsze

wstrznienie tego nagego zjawiska pogbio si w
rzetelne zakopotanie co do tego, jak naleao sobie

postpi. Cokolwiekbd, obcy cign dalej, jak

gdyby moliwo przerwania przez myl mu nie prze-

sza, ani te idea o niezwykym pierwiastku, wprowa-

dzonym do dekorum suby Boej Pierwszego ko-
cioa.

Podczas jego caego przemówienia Henryk Max-
well sta przechylony przez pulpit z twarz coraz

bardziej blednc i przybierajc smutny wyraz. Ale

nie poruszy si dla powstrzymania go, ludzie za sie-

dzieli w guchem milczeniu. Inna jeszcze twarz, blada

twarz Racheli Winslow, wpatrywaa si uporczywie
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w ndzn posta z wypowiaym kapeluszem. Twarz

jej bya zawsze uderzajc. Pod wraeniem obecnego

niesychanego zdarzenia, paaa jakby ogniem.

—Nie jestem zwyczajnym wóczg, ciocia nie

znam adnej nauki Cirystusa, któraby mówia, e je-

den rodzaj wóczgi zasuguje w mniejszym stopniu

na zbawienie, ni drugi. A wy znacie? Postawi on

to pytanie w tak naturalny sposób, jak, gdyby cae

zgromadzenie byo na lekcyi czytania Biblii. Spauzo-

wa chwil i zakaszla bolenie. Potem cign dalej

:

—Straciem zajcie dziesi miesicy temu, a jes-

tem drukarzem z zawodu. Nowe maszyny drukarskie

s piknymi okazami pomysowoci, ale znam szeciu

ludzi, którzy odebrali sobie ycie w cigu roku, wa-
nie z powodu tych maszyn. Nie gani oczywicie

gazet za nabywanie tych maszyn. Ale tymczasem có
czowiek m.a czyni ? Nigdy nie uczyem si wicej nad

jedno rzemioso i oto caa moja umiejtno. Prze-

szedem pieszo cay kraj, próbujc znale cokolwiek.

Jest wielu takich samych jak ja. Ale ja si nie skar,
czy/ nie tak? Konstatuj jeno fakty. Ale siedzc

tam pod galery zastanawiaem si nad tem, czyto co

wy nazywacie naladowaniem Chrystusa, jest tem sa-

mem, co On naucza. Co On myla wtedy, kiedy mó-

wi :

'

'Id za mn. '

' Duchowny powiedzia :—Tu m--
cyzna zwróci si i spojrza na pulpit

—'^e jest rzecz

konieczn ucznia Chrystusa i w Jego lady, a la-

dami tymi, s wedug Jego sów : posuszestwo, wiara,

mio i naladowanie. Ale nie syszaem, eby powie-

dzia, co on przez to rozumie, a mianowicie przez to

ostatnie. Co chrzecijanie rozumiej przez chodzenie

w lady Chrystusa? Wóczyem si po miecie przez



16 W JEGO LADY
trzy dni w pOgoni za prac, a w cigu tego caego

czasu nie usyszaem ani sowa wspóczucia lub po-

ciechy, z wyjtkiem z ust waszego tu duciownego,

który powiedzia, e mnie auje i e ufa i znajd
prac gdziekolwiek. Przypuszczam, e zawodowe

wóczgi tak was wyzyskuj, i nie zajmujecie si temi

niezawodowymi. Wszake ja nie gani nikogo, czy
nie tak? Konstatuj tylko fakty. Rozumiem oczy-

wicie, e nie moecie wszyscy zaj si wyszukiwa-

niem pracy dla takich, jak ja ludzi. Nie prosz was

oto wcale, ale co mnie zdumiewa, to znaczenie nala-

dowania Chrystusa? Czy chcecie przez to powiedzie

e cierpicie i zapieracie si siebie samych i staracie si

ocali stracon cierpic ludzko tak jak to, o ile

rozumiem, czyni Chrystus? Co rozumiecie przez to?

Patrz ja dosy na ciemne strony spraw ludzkich. O
ile wiem, jest w naszem miecie piciuset takich jak ja

ludzi. Wikszo z nich posiada rodziny. ona moja

umara cztery miesice temu. Cieszy mnie, e nie ma
ju tych strapie. Maa moja córeczka jest u jednego

z drukarzy, póki nie znajd zajcia. Nie mieci mi si

jako w gowie, gdy widz tylu chrzecijan, yjcych
w zbytkach i piewajcych: *' Chryste, wziem Twój

krzy, aby wszystko rzuci, ai za Tob'* i pamitam
równoczenie, jak ona moja zmara w Nowym Yorku

w norze, chwytajc powietrze i proszc, eby Bóg za-

bra te jej ma córeczk. Rozumiem oczywicie, e
wy nie moecie kademu oszczdzi mierci godowej,

braku waciwego pokarmu i zego powietrza, ale có
w takim razie znaczy naladowanie Chrystusa ? Wiem,

e chrzecijanie wanie posiadaj wiele tenementów

(due domy w Ameryce, n^iejsjjcjsce znacz ilo bied-
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nych mieszkaców. Przyp. tóm.). Czonek kocioa
by wacicielem tego tenementu, w którym zmara
moja ona, to te zastanawiaem si, czy i w jego wy-

padku mona byo mówi o naladowaniu Chrystusa.

Onegdaj wieczorem syszaem, jak ludzie piewali w
kociele podczas mityngu:

Wszystko dla Jezusa,

wszystkie okupione wadze mej istoty;

myli, czyny, dni, godziny,

a siedzc na schodach, rozmylaem, co oni przez te

sowa rozumieli. Zdaje mi si e jest na wiecie

ogromna ilo zmartwienia, któreby zapewne nie ist-

niao, gdyby ludzie, piewajcy takie pieni, chcieli

wedug nich y. Przypuszczam zreszt, e ja tego nie

rozumiem. Ale jakby Chrystus postpi? Czy wy to

rozumiecie przez wstpowanie w Jego lady? Czasa-

mi, zdaje mi si, jak gdyby ludzie w kocioach miej-

skich mieli dobre ubrania i pikne domy mieszkalne,

i pienidze do wydania na zbytki i eby mogli wyje-

da na letnie wakacye i tak dalej, podczas gdy ludzie

poza kocioami, mam na myli tysice takich ludzi,

umieraj w tenementach i wócz si po ulicach za

prac, nie majc nigdy w domu fortepianu, lub obrazu,

wzrastajc w ndzy, pijastwie i grzechu.—^Mczyzna
zatoczy si w dziwny sposób ku opodal stojcemu

stolikowi, na którym spar si sw brudn doni,

kapelusz upad na dywan u jego stóp. Szmer prze-

bieg kongregacy. Dr. West podniós si na poy,

ale milczenia nie przerwa aden gos ani te ruch, o

którymby warto mówi. Mczyzna przecign dru-

g doni po o^a^J?^ a po^n bez adnej zapowiedzi
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upad przed siebie na twarz wzdu nawy.

Henryk Maxwell odezwa si: ''Uwaam sub
Bo za skoczon." Zbieg po stopniacli pulpitu i

uklk przy rozcignitym mczynie nim ktokolwiek

si ruszy. Audytoryum opucio natychmiast siedze-

nia i nawa zaroia si. Dr. West owiadczy, e m-
czyzna yje; zemdla tylko. ''Jaka choroba serco-

wa," mrukn doktor, pomagajc znie go do gabi-

netu ks. proboszcza.

Henryk Maxwell i grupa czonków jego kocioa
pozostali przez czas jaki w gabinecie. Mczyzna
lea na kanapie, ciko oddechajc. Gdy powstao

pytanie, co z nim zrobi, duchowny obstawa przy za-

braniu go do swego domu. Mieszka on bowiem nie-

daleko i mia zbywajcy pokój. Kaehela Winslow

odezwaa si :

*

' Matka nie ma w tej chwili goci. Jes-

tem pewna, ebymy chtnie mogli da u siebie schro-

nienie." Zdawaa si by dziwnie wzburzona, chocia

nikt nie zauway tego. Wszyscy byli podnieceni

przez dziwne zdarzenie, najosobliwsze, jakie czonko-

wie Pierwszego kocioa mogli sobie przypomnie. Ale

duchowny obstawa przy roztoczeniu opieki nad m-
czyzn i gdy nadjecha powóz, nieprzytomny lecz y-
wy chory zosta zawieziony do jego domu, a razem z

wejciem tej istoty do maej izby proboszcza, zacz
si nowy rozdzia w yciu Henryka Maxwella, a jed-

nake nikt, najmniej on sam, nie marzy nawet ©

szczególnej zmianie, jak mia sprowadzi w caej

swej póniejszej definicyi chrzecijaskiego uczen-

nictwa.

Wypadek wywoa wielk, senzacy w parafii

Pierwszego kocioa. Ludzie przez cay tydzie o ni-
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czem innem nie mówili. Ogóinem wraenie byo takie,

e ów mczyzna wszed do kocioa w stanie wzburz-

nia umysowego, wywoanego kopotami i e podczas

caej przemowy znajdowa si po prostu w napadzie

gorczki, istotnie za nie mia cakiem wiadomoci

swego otoczenia.

Trzeciego dnia po przeniesieniu do domu pro-

boszcza nastpia wyrana zmiana w stanie ciorego.

Doktor owiadczy to i nie ywi adnej nadziei. W
sobot rano jeszcze y, jakkolwiek zapada nagle pod

koniec tygodnia. W niedziel rano przed sam pierw-

sz, ockn si i zapyta, czy dziecko jego przybyo.

Ksidz posa po nie natychmiast, jak skoro tylko zdo-

a upewni si o adresie, znalezionym w listach, które

byy w kieszeniach chorego. Od chwili ataku, mia

wiadomo i móg mówi do sensu, zaledwie przez

kilka przelotnych chwil.

—Dziecko w drodze. Tylko co go nie wida—mó-

wi Henryk MaKweli siedzc przy chorym, a twarz

jego zdradzaa lady caotygodniowego czuwania.

Obstawa bowiem przy tem, aby czuwa niemal co noc^

—Nie ujrz jej nigdy na tym wiecie—szepn

mczyzna. Potem wyksztusi z wielk trudnoci

sowa: ''Bye pan dobrym dla mnie. Zdaje mi si

jako, e tak byby wanie Chrystus postpi." Po

kilku chwilach zwróci agodnie gow, a nim Henryk

Maxwell móg skonstatowa fakt, doktór odezwa si,:

"Umar.'' ^ ^ . , ,,
: Poranek niedzielny, który nas teraz obchodzi, by

zupenie podobny do poranka niedzielnego przed ty-

godniem. Henryk Maxwell wstpi na pulpit, wobec

jednej z najliczniejszych kongregacyi, jakie zebray
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si kiedykolwiek w Pierwszym kociele. By on wy-

chudy i taR y/yglda, jakby tylko co powsta z du-
giej choroby. ona jego zostaa w domu z ma
dziewczynk, która przybya rannym pocigiem w go-

dzin po mierci ojca. Lea on w tym maym pokoju,

wolny ju od trosk, a Henryk Maxwell widzia jego

twarz, otwierajc Bibli i ukadajc róne notatki

na boku biurka, jak to mia zwyczaj czyni przez lat

dziesi.

Suba Boa wykazaa tym razem nowy element.

Nikt nie pamita, eby ksidz mia ranne kazanie bez

rkopisu. Czyni to czasami na samym pocztku swo-

>i3 karyery, ale oddawna ju wypisywa troskliwie

kade sowo swego rannego kazania, a prawie zawsze

i sw wieczorn konferency take. Nie mona powie-

dzie, eby kazanie tego ranka byo bardzo uderzajce
lub czynice wraenie. Mówi ze znaczn niepewno-
ci siebie. Wyranie jaka wielka myl walczya w
jego gowie o wypowiedzenie si, lecz nie wyraaa
si ona w temacie, wzitym za punkt wyjcia dla ka-

zania. Dopiero pod koniec kazania, zacz skupia
swe siy, których w bolesny sposób brakowao mu na
wstpie. Zamkn Bibli i stajc na boku pulpitu

spojrza na swych ludzi i zacz mówi do nich o

zdumiewajcym wypadku ubiegego tygodnia.

**Brat nasz,'* jako dziwnie brzmiay te sowa w
ustach Henryka Maxwella, ''skona dzi rano. Nie

miaem jeszcze czasu pozna jego caych dziejów. Ma
on siostr, mieszkajc w Chicago. Pisaem do niej,

«Ie nie otrzymaem jeszcze odpowiedzi. Maa jego

córeczka jest u nas i pozostanie jeszcze czas jaki."
Urw^ i powiód wzrokiem po zgromadzeniu Zd*
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wao mu si, e nigdy jeszcze nie widzia tyle powa-

nych twarzy podczas swego caego probostwa. Nie

by on jeszcze wstanie objawi ludziom swyck do-

wiadcze, oraz kryzysu, przez jaki nawet w tej chwili

przechodzi. Ale nieco z jego uczucia udzielio si

suchaczom i nie zdawao si mu, e dziaa pod sab
podniet, majc zamiar tego wanie poranka otwo-

rzy przed niemi swe serce. To te mówi dalej

:

''Zjawienie si i sowa obcego w kociele zeszej

niedzieli uczyniy na mnie bardzo potne wyraenie.

Nie jestem w stanie ukry przed wami, lub przed

sob samym faktu, e to, co on powiedzia, potwier-

dzone jego mierci w moim domu, zniewolio mnie

do zapytania tak, jak nigdy przedtem nie pytaem:

Co znaczy naladowanie Chrystusa? Nie jestem jesz-

cze w stanie wygosi adnego potpienia tych ludzi,

albo do pewnego stopnia i siebie samego, za nasz

chrzecijaski stosunek do tego czowieka, albo tych

wszystkich, których on na wiecie reprezentuje. Ale

wszystko to nie powstrzymuje mnie od poczucia, e
wiele z tego, co ów czowiek powiedzia, jest tak

istotnie prawdziwem, e musimy dotkn si tego w
chci dania odpowiedzi, albo w innym razie musimy

jako uczniowie Chrystusa zasuy na potpienie. Wie-

le sów powiedzianych tu ostatniej niedzieli nosio

charakter wyzwania chrzecijastwa, reprezentowane-

go przez nasze kocioy. Z kadym dniem odczuwa-

em to coraz bardziej. I bodaj adna pora nie nadaje

mi si bardziej od obecnej do przedstawienia planu

lub przedsiwzicia, które powstaway w moim umyle

jako zadowalajca odpowied na wiele rzeczy, poru-

szonych tu zeszej niedzieli."
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Henryk Miixweii zatrzyma si znowu i spojrza

w twarze swyci ludzi. Byli tam dzielni i powani

mczyni, byy takie niewiasty wród kongregacyi

Pierwszego kocioa. Ksidz proboszcz móg dojrze

Edwarda Normana, redaktora gazety Daily News

("Wiadomoci codzienne." Przy. tóm.) By on czon-

kiem Pierwszego kocioa przez ostatnich dziesi lat.

Nikt nie by w gminie tak szanowanym. By tam

Aleksander Powers, superintendent warsztatów kole-

jowych. By te Ronald Marsh, prezydent Lincoln

College, znajdujcego si na przedmieciu Raymondu.

By tam i Milton Wright, jeden z wielkich kupców

Raymondu, zatrudniajcy w swej subie przynaj-

mniej setk ludzi. Niebrako Dra Westa, który jak-

kolwiek wzgldnie mody, by uwaany za autoryt w
specyahiych wypadkach chirurgicznych. By tam

mody Jasper Chase, pisarz, który napisa jedne, ma-

jc powodzenie ksik, a pracowa podobno nad

now powieci. Bya tam miss Virginia Page, dzie-

dziczka, która wskutek niedawnej mierci swego ojca

odziedziczya milion co najmniej i bya obdarzona

niezwykymi przymiotami ciaa i umysu. Wreszcie

cho wcale nie ostatnia Rachela Winslow promieniaa

ze swego siedzenia w chórze, szczególniejsz pikno-
ci, poniewa si mocno ca spraw zainteresowaa.

Wobec takiego zgromadzenia w Pierwszym kocie-

le istniao zapewne niejakie usprawiedliwienie uczucia

zadowolenia, z jakiem Henryk Maxwell spoglda na

sw parafi, jak to wanie uczyni ubiegej niedzieli.

Mia on przed sob spor ilo silnych charakterów

indywidualnych, które naleay do czonków jego kon-

gregacyi. Ale patrzc na ich twarze tego rana Hen-
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ryk Maxwell rozmyla nad tern, ilu te z obecnych

odpowie na dziwn, propozycy, któr mia im uczyni.

Cign swe przemówienie powoli, dobierajc sowa

starannie i czynic na suchaczach wraenie, jakiego

nigdy przedtem nie doznawali, nawet kiedy by w naj-

lepszej ze swych chwil i w najdramatyczniejszym na-

stroju :

'

' To co zamierzam wam obecnie zapropono-

wa, jest czem, co nie powinno wyda si niezwy-

kem lub niemoliwem do wykonania. A jednak pew-

ny jestem, i rzecz tak bdzie uwaana przez znaczn

zapewne ilo czonków kocioa. Ale w celu grunto^

wnego zrozumienia tego, co rozwaamy, uczyni wam
moj propozycy bardzo jasno, by moe ostro. Pra-

gn znale w Pierwszym kociele ochotników, którzy

zechc lubowa powanie i uczciwie nie czyni przez

cay rok nic, bez poprzedniego postawienia pytania;

''Jakby Chrystus postpi?" A po postawieniu tego

pytania, kady zechce naladowa Chrystusa z moli-

w cisoci bez wzgldu na moliwe skutki. Siebie

wcz oczywicie do tego towarzystwa ochotników i

przyjm za rzecz pe^vn, e koció mój nie bdzie

zdziwiony mojem przyszem zachowaniem si, opartem

na tej zasadzie postpowania i nie bdzie si sprzeci-

wia niczemu, coby jego zdaniem i Chrystus uczyni.

Czy wyraam si jasno ? Po skoczeniu suby Boej,

ci wszyscy czonkowie kocioa, którzy s gotowi przy-

czy si do takiego towarzystw^a, niech pozostan, a

pomówimy szczegóy mego planu. Naszem motto b-
dzie pytanie: Jakby Chrystus postpi? Celem na-

szym bdzie postpowa tak, jakby On postpi, gdyby

si znalaz na naszem stanowisku i to bez wzgldu na

bezporednie natpstwa. Innemr sowy, proponuj
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naladowa Chrystusa tak cile i tak dosownie, jak

wedug naszego wierzenia On uczy swych zwolenni-

ków. A ci, którzy oka gotowo czynienia tak, zro-

•)i lub ]ia cay rok, zaczynajc od dzi dnia.*'

Henryk Maxwell zatrzjmia si znowu i powiód
fTzrokiem po kociele. Nie atwo opisa wraenie, ja-

kie tak prosta pozornie propozycya sprawia. Ludzie

spogldali na siebie w zdumieniu. Takie okrelenie

chrzecijaskiego uczennictwa nie wygldao wcale na

Henryka Maxwella. Propozycya jego wywoaa wy-

rane zamieszanie w mylach. Eozumiano j dobrze,

ale wyranie istniaa wielka rónica zda co do sto-

sowania nauki i przykadu Chrystusa.

Henryk Maxwell zakoczy spokojnie sub Bo
krótk modlitw. Organista zacz swoje postludyum

(przeciwiestwo do preludyum. Przyp. tóm.) natych-

miast po bogosawiestwie, a ludzie zaczli wycho-

dzi. Powstaa oywiona konwersacya. Mae grupki,

stay rozsypane po kociele, omawiay propozycy pro-

boszcza, która wyranie wzbudzia wielk dyskusy.

Po upywie kilku minut Henryk Maxwell poprosi

wszystkich, którzy mieli zamiar zosta, aby przeszli do

sali odczytowej. On sam zatrzyma si na przedzie

kocioa, rozprawiajc z kilku osobami, a kiedy si

wreszcie odwróci, koció by pusty. Podszed do

drzwi sali odczytowej i otworzy je. Zadziwi si nie-

mal widokiem ludzi, których tam ujrza. Nie wyrobi
sobie opinii o adnym ze swych czonków, ale wprost

nie oczekiwa, aby tylu byo gotowych podda si tak

dosownej próbie owego uczennictwa, jaka ich czeka-

a. Obecnych byo okoo pidziesiciu czonków.

Wród nich byy Rachela Winglow i Yirginia Pagre,
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Mr. Norman, prezydent Marsh, Aleksander Powers,

superintendent kolejowy, Milton Wright, Dr. West i

Jasper Chase.

Ksidz proboszcz zamkn drzwi sali odczytowej

i stan przed ma grup. Twarz jego bya blada a

usta dray od wzruszenia. By to dla niego praw-

dziwy kryzys w jego wasnem yciu i w yciu jego

parafii. aden czowiek nie wie, do czego jest zdolny,

nim go Boski Duch nie wzruszy, nie wie, jak moe
zmieni bieg ustalonych zwyczajów myli, mowy i

uczynków. Henryk Maxwell, jak powiedzielimy, nie

rozumia jeszcze tego wszystkiego, przez co sam prze-

chodzi, ale mia wiadomo wielkiego przewrotu w
swym okreleniu chrzecijaskiego uczennictwa, oraa

niezmierzonej gbi uczucia, w chwili, gdy patrzy w
twarz tym mom i niewiastom.

Zdawao mu si, e najwaciwszem sowem inau-

guracyjnem bdzie modlitwa. Prosi wic wszystkich

o pomodlenie si razem z nim. Niemal po pierwszej

wymówionej przez niego zgosce wszyscy odczuli

wród siebie obecno Ducha. W miar postpu mo-
dlitwy obecno ta nabieraa siy. Wszyscy to odczu-

wali. Izba wypenia si ni tak wyranie, jakby j
mona byo widzie. Gdy modlitwa si skoczya, na-

staa kilkuminutowa cisza. Wszystkie gowy byy
pochylone. Twarz Henryka Maxwella bya od ez
wilgotna. Gdyby wyrany gos z nieba uwici ich

lub kroczenia w lady Mistrza, nikt z obecnych nie

mógby si czu pewniejszym Boskiego bogosawie-
itw2L. W ten sposób zacz si najpowaniejszy ruch,

jaki kiedykolwiek powsta w Pierwszym kociele.

—Pojmujemy wszyscy—odezwa si Henryk Max-
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well, mówic bardzo spokojnie—comy si podjli ro-

bi. lubujemy czyni wszystko w naszych sprawach

codziennych, stosownie do odpowiedzi na pytanie:

Jakby Chrystus postpi? bez wzgldu na to, jakie to

moe pocign nastpstwa dla nas. Kiedy bd
wstanie powiedzie wam, jaka zdumiewajca zmiana

zasza w mojem yciu w cigu jednego tygodnia. Te-

raz nie mog tego uczyni. Ale dowiadczenie, przez

jakie przeszedem od ostatniej niedzieli, uczynio mnie

tak niezadowolnionym z mej poprzedniej definicyi

uczennictwa, e zostaem zniewolony do podjcia tej

akcyi. Nie miaem zaczyna sam. Wiem, e w tem

wszystkiem kieruje mn do Boskiej mioci. Ta

sama Boska pobudka musiaa pokierowa i wami. Czy

rozumiemy kompletnie swoje przedsiwzicie?

—Pragn postawi jedno pytanie—rzeka Rachela

Winslow.

Wszyscy zwrócili si ku niej. Twarz jej janiaa

piknoci, której aden wdzik nie by wstanie stwo-

rzy.

—Pozostaj nieco w wtpliwoci co do róda na-

szej wiedzy, odnoszcej si do tego, jakby Chrystus

postpi. Kto ma rozstrzyga dla mnie, jakby wanie
postpi w moim wypadku? Cakiem to róny wiat.

Istnieje wiele zawiych spraw w naszej cywilizacyi, z

których nie ma wzmianki o nauce Chrystusa ? Skde
wic mam wiedzie, jakby On postpi?
—Niema na to sposobu, o którym jabym wiedzia

—odpar Henry Maxwell—jak chyba studyowanie

Chrystusa zapomoc Ducha w. Przypominacie sobie,

co powiedzia Chrystus, mówic do swych uczniów o

Duchu w.

:
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''Jakkolwiekby nie byo, gdy On, Duch Prawdy,
przybdzie, poprowadzi was ku wszelkiej prawdzie:
poniev/a nie bdzie On przemawia w Swem wasnem
imieniu; ale jakiekolwiek rzeczy usyszy, takie te
opowie i objawi On wam rzeczy, które maj dopiero
przyj. Bdzie On sawi mnie: gdy wemie ode
mnie i da wam. Wszystkie rzeczy, które Ojciec po-
siada, do mnie nale: dlatego te powiedziaem, e
On wemie ode mnie i da wam!

*'Nie wiem o innej próbie. Wszyscy bdziemy mu-
sieli z tego róda zaczerpn wiedzy o tern, jakby
Chrystus postpi."

''A gdyby te inni powiedzieli o nas, e Chrystus
nie byby tak postpi—spyta superintendent kole-

jowy.

Nie moemy zapobiedz temu. Ale musimy by
sami absolutnie uczciwi. Zasada postpowania chrze-
cijaskiego nie moe si bardzo róni w najwikszej
iloci naszych postpków.
—A jednak co wedug jednego czonka kocioa

Chrystus uczyniby, to drugi wzbrania si przyj
jako moliwy przebieg swojej czynnoci. Co wic ma
nada naszemu postpowaniu jednostajny chrzeci-
jaski charakter? Czy bdzie rzecz moliw osig-n zawsze te same wnioski we wszystkich przypad-
kach?—spyta prezydent Marsh.

Henryk Maxwell milcza czas jaki, potem odpar

:

—Nie. Nie sdz, abymy si mogli tego spodzie-

wa. Ale gdy dojdzie do rzetelnego, uczciwego, owie-
conego kroczenia w lady Chrystusa, nie mog uwie-
rzy, aby powstao jakiekolwiek zamieszanie bd to

w naszych wasnych zmysach, bd te w sdach in-
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nych. Musimy by wolni od fanatyzmu z jednej, a

od zbyt wielkiej ostronoci z drugiej strony. Jeeli

przykad Chrystusa jest przykadem dla caego wia-

ta, to niewtpliwie musi si nadawa do naladowania.

Ale winnimy pamita o tym jednym wielkim fakcie.

Po spytaniu Ducha, jakby Chrystus postpi i po

otrzymaniu odpowiedzi, mamy postpi bez wzgldu
na wyniki dla nas samych. Czy to przyjte ?

Wszystkie twarze w izbie zwróciy si ku ducho-

wnemu w milczcej zgodzie. Nie byo mowy o nie-

zrozumieniu propozycyi. Twarz Henryka Maxwella

zadraa znowu, gdy spostrzeg prezydenta Towarzy-

stwa chrzecijaskiego usiowania, siedzcego z kilku

czonkami poza starszymi mczyznami i kobietami.

Wszyscy zatrzymali si nieco duej, omawiajc
Bzczegóy i stawiajc pytania, poczem zgodzili si zda-

wa sobie nawzajem co tygodnia na regularnym mi-

tyngu spraw z wyników dowiadczenia w nalado-

waniu Chrystusa w taki sposób. Henryk Maxwell po-

modli si znowu i znowu, jak poprzednio, Duch ob-

jawi sw obecno. Wszystkie gowy zwisy na czas

jaki ; rozeszli si w milczeniu, bo jakie dziwne uczu

cie odjo mow. Henryk Maxwell uciska za rk
kadego z osobna. Potem uda si do swego wasnego
gabinetu w tyle za pulpitem i uklk. Pozosta tak

sam na sam blizko pó godziny. Przyszedszy do do-

mu wszed do izby, w której spoczywao ciao zmar-

ego. Patrzc na twarz woa w swem sercu raz jesz-

cze o si i rozum. Ale i teraz nawet nie uwiadamia
sobie, e rozpocz si wanie ruch, który mia dopro-

wadzi do seryi na.iosobliwszvch wypadków, o jakich

miasto Baymond kiedykolwiek syszao.
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Ten, który rzek, e przebywa

w Nim, powinien sam kroczy tak

jak On kroczy.

Edward Norman, redaktor raymondzkiego pisma

Daily News, siedzia w swem biurze w poniedziaek

rano z myl o nowym kierunku swej dziaalnoci.

lubowa on w dobrej wierze czyni wszystko po po-

stawieniu pytania: '*Jakby Chrystus postpi?" i jak

przypuszcza, z cakowitem zrozumieniem wszystkich,

moliwych nastpstw. Ale kiedy regularny bieg pis-

ma rozpocz nowy tydzie swego ruchliwego ycia,

redaktor poczu jakie wahanie i co podobnego do

obawy. Przyszed do biura bardzo wczenie, i przez

kilka minut by sam na sam. Siedzia przy swem
biurku w coraz wikszem zamylenia, które zamie-

nio si w kocu w pragnienie zarówno wielkie jak

niezwyke. Mia on nauczy si jeszcze razem z in-

nymi w tej maej kompanii, która lubowaa dziaa
po chrzecijasku, e duch ycia wada nim tak po-

tnie jak jeszcze nigdy przedtem. Powsta i zamkn
drzwi a potem uczyni to, czego nie robi ju cae lata.

Uklk przy swem biurku i baga o Bosk pomoc i

mdro, któraby nim pokierowaa.

Podniós si dla spenienia swej dziennej pracy a

jego obietnica zarysowaa mu si w umyle jasno i
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wyranie. "Teraz do czynu," zdawa si mówi sam

do siebie. Ale wypadki nastpoway szybciej, ni
móg przypuszcza.

Otworzy drzwi i rozpocz zwyczajn prac ru-

tj^niczn. AYanie tyll^o co przyszed kierujcy re-

daktor i siad przy swem biurku w ssiednim pokoju.

Jeden z reporterów wybija tam co na maszynie do

pisania.

Edward Norman rozpocz artyku wstpny. Tlie

Daily News byo pismem wieczornem a Norman
koczy zwykle swój artyku wstpny przed ósm.

Pisa co okoo pitnastu minut, gdy kierujcy

redaktor zawoa:
Oto sprawozdanie z wczorajszych zapasów atle-

tycznych w Resort. Zajmie trzy i pó kolumny.

Przypuszczam, e wszystko si pomieci?

Edward Norman by jednym z tych dziennikarzy,

którzy bacz na kady szczegó pisma. Kierujcy re-

daktor radzi si zawsze swego przeoonego, tak do-

brze w rzeczach drobnych, jak i wanych. Czasami,

jak i w tym wypadku byo to tylko formalne pytanie.

—Tak.—Nie.—Poka pan.

Wzi w rce artyku tak wanie, jak go przesa
redaktor telegrafista i przebieg oczami starannie. Po-

tem zoy arkusze na biurku i namyla si powanie.

—Nie wydrukujemy tego dzisiaj—powiedzia w
kocu.

Kierujcy redaktor sta we drzwiach pomidzy
obiema izbami. Zdumia si uwag redaktora i my-
la, e go chyba ni,e zrozumia.

—Co pan powiedzia?

—Wypu pan to. Nie uyjemy tego.
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—Ale...

Kierujcy redaktor po prostu oniemia. Wpatry-

wa si w Normana, jakgdyby tene zmysy postrada.

—Sadz, panie Clark, e to nie powinno by wy-

drukowane i na tern koniec—rzek Edward Norman,

patrzc na koleg.

Clark rzadko mówi duo ze swym przeoonym.
Sowo Normana byo zawsze w biurze obowizujce,

bo nie czsto zmienia swoje zdanie. Ale obecnie oko-

licznoci jednake zdaway si by tak niezwyke, e
Clark nie móg si powtrzyma od uwagi.

—Chcesz pan powiedzie, e pismo ma pój do

druku bez sowa wzmianki o zapasach siaczy?

—Tak, wanie to miaem na myli.
—^Ale to rzecz niesychana. Wszystkie inne pisma

pomieszcz sprawozdania. Có powiedz nasi abo-

nenci? Jestto po prostu...

Clark urwa, nie mogc znale sów na wyraenie
swej myli.

Edward Norman spojrza uwanie na Clarka. Kie-

rujcy redaktor by czonkiem kocioa innego, ni
Norman wyznania.

Obaj redaktorowie nigdy nie mówili o sprawach

religijnych, jakkolwiek pracowali w jednem pimie
przez kilka lat.

Wejd do mnie, Clark, na kilka minut i zamknij

drzwi za sob—rzek Norman.

Clark wszed i dwaj redaktorowie znaleli si sam
na sam. Norman milcza przez chwilk. Potem odez-

wa si nagle

:

—Powiedz mi Clark uczciwie, czy mylisz e gdyby
Chrystus redagowa dziennik, toby pomieci trzy i
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pó kolumnowe sprawozdanie o zapasach siaczy!

Clark roztworzy usta ze zdziwienia, wreszcie od-

par:

—Nie, nie przypuszczam, eby tak postpi.

—Otó to jest jedyny powód, dla którego wyklu-

czam to sprawozdanie z pisma. Postanowiem przez

rok nie czyni w prowadzeniu pisma nic takiego, cze-

goby mojem zdaniem i Chrystus nie uczyni.

Clark nie mógby zdradza wikszego zdziwienia,

nawet gdyby jego przeoony dosta nagle pomiesza-

nia zmysów. W istocie, myla, e gdzie co si poj)-

suo, jakkolwiek jego zdaniem Norman by ostatnim

aa wiecie czowiekiem do tracenia zmysów.

—Jaki wpyw wywrze to na pismo?—spyta na-

reszcie sabym gosem.

—Co pan o tem myli—spyta Edward Norman,

patrzc mu bystro w oczy.

—Mojem zdaniem to zrujnuje wprost nasze pismo

—odpar Clark ywo i ochonwszy z wraenia, pró-

bowa perswadowa: niepodobiestwem jest wprost

prowadzi dzisiaj pismo na takiej podstawie. Jest

ona bowiem za idealna. wiat jeszcze nie przygoto-

wany na to. Rzecz si nie opaci. Wyrzuciwszy to

sprawozdanie, stracimy na pewne setki abonentów.

Nie trzeba by prorokiem, eby to przepowiedzie.

Najprzyzwoitsi ludzie w miecie czytaj to chciwie.

Wiedz, i rzecz si odbya, to te bd oezekiwali

dzisiaj w gazecie przynajmniej pó stronnicy o tem.

Nie podobna przecie lekceway yczenia publicznoci

do tego stopnia. Mojem zdaniem byby to bardzo

faszywy krok.
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Edward Norman milcza przez chwil. Potem prze-

mówi agodnie ale z moc

;

—Suciaj Clark, jaka jest wedug twego uczciwe-

go zdania suszna zasada kierowania swem postpowa-

niem? Czy nie jest ni dla kadego prawdopodobne

zachowanie si Chrystusa? Czyby nie twierdzi, e
najwyszem, najlepszem prawem dla czowieka jest

stawianie pytania: Jakby Chrystus postpi? a potem

postpienie tak bez wzgldu na rezultaty? Innemi

sowy, czy sdzisz, e ludzie wszdzie powinni nala-

dowa przykad Chrystusa w codziennem yciu, o ile

monoci jak najcilej ?

Clark zaczerwieni si i poruszy si niespokojnie

na swem krzele, nim odpowiedzia na ten szereg za-

pyta.

—Zapewne, e tak. Jeeli zapytamy, jak ludzie

czyni powinni, to zapewne, e nie ma innej podstawy.

Ale pytanie zachodzi, co jest rzecz wykonaln? Czy

si rzecz opaci? Aby mie powodzenie w dzienni-

karstwie, musimy zastosowa si do zwyczajów i uzna-

nych metod spoeczestwa. Nie moemy postpowa
tak, jakbymy postpowali w idealnym wiecie.

—Chcesz przez to powiedzie, e niepodobna wy-

dawa pisma na zasadach chrzecijaskich i mie po-

wodzenie?

—Tak, to jest moje zdanie. Tego osign niepo-

dobna. Zbankrutujemy w miesic.

Edward Norman nie zaraz da odpowied. Ogrom-

nie si namyla.
—Bdziemy mieli sposobno pomówi o tem zno-

wu, panie Clark. Tymczasem, sdz, e powinnimy
si otwarcie porozumie. lubowaem prowadzi przez



34 W JEGO LADY
rok pismo, stawiajc sobie zawsze pytanie: ''Jakby

Chrystus postpi?" Otó spróbuj tak czyni w
przekonaniu, e nietylko moemy mie powodzenie,

iecz e moemy mie jeszcze lepsze powodzenie, ni
mielimy kiedykolwiek do tej pory.

Clark powsta.

—Zatem sprawozdanie nie pójdzie dzisiaj.

—Nie. Mamy dosy dobrego materyau na to

miejsce, o czem pan dobrze wiesz.

Clark zawaha si.

—Czy usprawiedliwisz pan nie umieszczenie spra-

wozdania ?

Nie, niechaj pismo idzie do druku, tak, jakby

wczoraj zapasy wcale si nie odbyy.

Clark wyszed z pokoju do swego wasnego biurka

z takiem uczuciem, jakby mu si ziemia z pod nóg

usuwaa. By zdumiony, oszoomiony, wzburzony, a

nawet dosy podraniony. Jego v/ielkie powaanie
dla Normana poskramiao rosnce oburzenie a nawet

niech, ale z tern wszystkiem mieszao si uczucie

rosncego podziwu, wywoanego nag zmian pobud-

ki, jaka zasza w biurze pisma The Daily News, gro-

c wedug jego przekonania ruin.

Przed poudniem kady reporter, drukarz i urzd-
nik w The Daily News wiedzia o zdumiewajcym
fakcie, mianowicie, e gazeta sza do druku bez sowa
o sawnych zapasach niedzielnych. Reporterzy byli

po prostu niesychanie zdumieni ogoszeniem tego

faktu. Kady robotnik w stereotypii i zecerni mia
co do powiedzenia o tej zdumiewajcej reformie.

Dwa czy trzy razy w cigu dnia, gdy mr. Norman
mia sposobno odwiedzi zecerni, robotnicy zaprze-
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stawali pracy i spogldali na niego ciekawie z poza

swoich szafek. Czu on, e obserwuj go w dziwny

sposób, ale nic nie mówi i udawa, e tego nie widzi.

W pimie nastpio kilka zmian, podsunitych

przez redaktora, ale nie uderzajcych. Czeka on i

rozmyla gboko. Czu, e potrzebuje czasu i sposob-

noci dla uycia swego najlepszego sdu w kilku spra-

wach, zanim zdoa odpowiedzie na swe pytanie w
sposób waciwy. Nie dlatego nie dziaa natychmiast,

eby w pimie nie byo nic przeciwnego duchowi Chry-

stusa, jeno, e mia jeszcze ogromne wtpliwoci na

punkcie drogi, jakby Chrystus obra.

Gdy The Daily News pojawiy si tego wieczora,

wywoay wród swych abonentów wyran senzacy.

Zamieszczenie sprawozdania z zapasów nie mogo wy-

woa nawet w czci takiego wraenia, jak jego

opuszczenie. Setki ludzi w hotelach i sklepach, za-

równo jak i stali abonenci roztwierali pilnie pismo,

szukajc opisu zapasów. Nie znalazszy, pobiegli do

kiosków kupi inne pisma. Nawet nie wszyscy chop-

cy pojli dokadnie fakt wypuszczenia sprawozdania.

Jeden z nich woa

:

—Daily News ! Peny opis wielkich zapasów w Re-

sort. News panie?

Jaki pan na rogu Avenue, tu obok biura gazety

kupi numer, przelecia oczami przez frontow stron-

nic, poczem przywoa chopca gniewnie z powrotem:

—Hej, chopcze! Có to znaczy? Niema opisu za-

pasów! Czemu sprzedajesz stare gazety?

—Nie sprzedaj starych gazet!—odpar chopiec z

oburzeniem.—To dzisiejsza gazeta. Có si panu przy-

widziao ?
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—By moe, tylko, e niema opisu zapasów. Spoj-

rzyj sam.

Mczyzna zwróci gazet, a chopiec przejrza j
pospiesznie. Gwizn, a wyraz zdumienia rozla si
po jego obliczu. Widzc, e inny chopiec przebiega

z paczk gazet pod pach, zawoa:
Hej, tam, poycz mi na chwil jednego egzem-

plarza.

Szybkie zbadanie odkryo zdumiewajcy fakt, e
wszystkie egzemplarze gazety milczay o zapasach.

—Daj mi inn gazet z opisem zapasów—zawosi
kupujcy.

Otrzymawszy j odszed, a obaj chopcy stanli dla

porównania zapisków, zdumieni zdarzeniem.

—Co niezwykego stao si w redakcyi—zawoa
pierwszy chopiec i pobieg do gazety, eby si dowie-

dzie szczegóów.

W pokoju, gdzie wydawano pismo, byo ju kilku

innych chopców, zarówno wzburzonych i gniewnych.

Ekspedytor musia si nasucha tylu wyrzutów, e
kto inny byby straci moc panowania nad sob. By
on atoli ju przyzwyczajony do podobnych scen, wic
nie by na nie tak wraliwym.

Mr. Norman wanie schodzi na dó, aby pój do
domu, lecz zatrzyma si przy drzwiach eksepedycyi

i zajrza do rodka.

—O co to chodzi, Jerzy?—spyta subjekta, zauwa-
ywszy niezwyke zamieszanie.

—Chopcy powiadaj, e nie mog sprzeda ani

jednego egzemplarza pisma, poniewa niema opisu za-

pasów—odpar Jerzy, patrzc ciekawie na redaktora,
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tak samo, jak to czynio wielu innych w cigu caego

dnia.

Mr. Norman zawaha si chwil, potem wszed do

izby i znalaz si wobec chopców.

Ile macie egzemplarzy, chopcy? Policzcie, a ja

wszystkie kupi tym razem.

Chopcy odpowiedzieli na to wytrzeszczeniem oczu

i pospiesznem liczeniem gazet.

—Daj im nalene pienidze, Jerzy, a gdyby inni

chopcy przyszli z t sam skarg, nabd niesprzeda-

ne egzemplarze.

—Czy to jest w porzdku—spyta chopców, po-

gronych w niezwykem milczeniu wskutek bezprzy-

kadnego postpoY/ania ze strony redaktora.

—Czy w porzdku? Ba, zapewne. Ale czy pan

bdzie robi tak zawsze? Czy bdzie pan przedua
to przedstawienie na korzy bractwa?

Mr. Norman umiechn si lekko, ale nie uwaa
za stosowne odpowiedzie na pytanie. Opuci biuro

i uda si do domu. Po drodze nie móg si uwolni od

przeladujcego go nieustannie pytania: **Czy Chry-

stus byby sobie tak postpi?'^ Nie tyle odnosio si

to pytanie do tej ostatniej transakcyi, ile do caej po-

budki, która kierowaa nim od czasu uczynienia lubu.

Chopcy, sprzedajcy gazety, cierpieli oczywicie z

powodu jego postpowania. Dlaczego oni mieli tra-

ci wskutek tego materyalnie ? Wszak oni niczem nie

zawinili. On by bogatym czowiekiem i by wstanie

rozjani nieco ich ycia, gdyby mu si tak podobao-

by' drodze do domu sdzi, e Chrystus byby albo tak

samo postpi, jak on, albo w jaki podobny sposób,

aby uwolni si od wszelkiego uczucia niesprawiedli-
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woci. Nie rozstrzyga on tych kwestyi dla kogokol-

wiek innego, lecz dla siebie samego. Nie czu si

skonnym do dogmatyzowania i czu, e moe odpo-

wiedzie jedynie wasnym sdem i sumieniem, odno-

nie do interpretacyi prawdopodobnego sposobu post-

powania ze strony Chrystusa. Spadek w sprzeday

pisma przewidzia w pewnej mierze. Ale niebawem

mia pozna cay rozmiar straty w razie, gdyby chcia

kierowa si nadal t sam polityk.

W cigu caego tygodnia otrzymywa liczne listy,

omawiajce opuszczenie opisu zapasów. Dwa lub trzy

mog budzi szerszy interes:

Redaktor pisma The News.

Kochany Panie!

Zamierzam ju od jakiego czasu zmieni pismo.

Pragn dziennika, odpowiadajcego nowoczesnym wy-

maganiom, postpowego i rzutkiego, zaspokajajcego

potrzeby publicznoci we wszystldch kierunkach.

Ostatni kaprys Paskiego organu, wzbraniajcego si

pomieszczenia opisu synnych zapasów w Resort sko-

ni mnie ostatecznie do zmiany pisma. Prosz mnie

wykreli z listy.

Z powaaniem

(Tu nastpuje nazwisko byznessmana, który by
wieloletnim abonentem.)

Edward Norman,

redaktor pisma The Daily News, Raymond.

Kochany Edziu!

Có znaczy sensacya, sprawiona mieszkacom Twe-

go miasta? Ufam, e nie pragniesz próbowa ** refor-

mowania" zapomoc prasy. Niebezpiecznie jest ek-
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sperymentowa bardzo na tej drodze. Posuchaj mnie

i trzymaj si rzutkich metod nowoczesnych, którym

pismo zawdzicza powodzenie. Publiczno aknie za-

pasów atletycznych i podobnych rzeczy. Daj jej cze-

go poda, a reformy zostaw innym.

Twój

(Tu nastpuje Dazwisko jednego z dawnych przy-

jació Normana, redaktora pisma codziennego w s-

siedniem miecie.)

Mój kochany Mr. Norman

!

Spiesz z paru sowami uznania za widoczne spe-

nianie uczynionego przyrzeczenia. Pocztek jest

pyszny i nikt nie czuje jego wartoci tak, jak ja.

Wiem troch o tem, co to Pana bdzie kosztowa, ale

nie bdzie kosztowa wszystkiego.

Ks. Henryk Maxwell.

Jeden list, który otworzy bezporednio po odczy-

taniu pisma Maxwella, odsoni mu rbek straty, ja-

kie interes jego prawdopodobnie czekay.

Mr. Edward Norman,

redaktor pisma The Daily News.

Szanowny Panie I

Po upywie mego kontraktu ogoszeniowego, ze-

chciej Pan zaniecha inserowania mnie. Zaczam
czek na cakowite pokrycie i uwaam swój rachunek

2: Paskiem pismem odtd za zamknity.

Z powaaniem

(Tu nastpuje nazwisko jednego z najwikszych

kupców tytoniu w miecie. Mia on zwyczaj ogasza-
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nia caej kolumny bardzo uderzajcej i paci za to

znaczn sum.)

Edward Norman pooy ten list na stole z wielkim

namysem, a po chwili wzi do rki egzemplarz swego

pisma i przejrza inseraty. List kupca tabacznego nie

zaznacza zwizku z wypuszczeniem opisu zapasów a

zaprzestaniem ogaszania si. Ale nie móg on nie

zestawie ze sob tych dwóch rzeczy. W istocie do-

wiedzia si po jakim czasie, e kupiec tytoniu wyco-

fa swe ogoszenie, poniewa usysza, e redaktor pis-

ma The News zamierza wej na drog jakiej dzi-

wacznej reformy, która zapewne wpynie na zmiej-

szenie iloci czytelników.

List ten zwróci uwag Normana na inseratowy

dzia jego pisma, którego dotd nie wzi pod rozwa-

g. Przebiegajc szpalty oczami, nie móg uwolni
si od przekonania, e Chrystus nie dopuciby nie-

których w swojem pimie. Coby Chrystus uczyni z

tern innem dugiem ogoszeniem o trunkach? Ray-

mond posiada system atwych koncesyi, to te knajpa,

sala bilardowa i bawarya stanowiy czci chrzeci-

jaskiej cywilizacyi miasta. Robi on to tylko, co

kady inny byznessman w Raymond. A byo to jedno

z najlepszych róde dochodu. Coby si stao z pismem,

gdyby to ródo wyscho? Czy mogoby egzystowa?

Oto byo pytanie. Ale, czy to byo istotnie pytanie.

"Jakby Chrystus postpi?*' Oto byo pytanie, na

które szuka odpowiedzi, lub stara si przynajmiej

znale w cigu ostatniego tygodnia. Czy Chrystus

ogaszaby w swem pimie tyto i wódk?
Edward Norman postawi sobie uczciwie to pyta-
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nie, a po modlitwie o pomoc i rozum poprosi do siebie

Clarka.

Clark wszed ze wiadomoci kryzysu, przez jakie

pismo przechodzi, przygotowany na wszystko po roz-

mowie w poniedziaek rano. Obecnie by to ju czwar-

tek.

—Panie Clark—rzek Norman wolno i starannie

—

przejrzaem wanie nasz dzia inseratowy i postanowi-

em wyrzec si niektórych, jak skoro tylko pokocz
si kontrakty. Pragn, aby pan uwiadomi agenta

od ogosze, aby nie ubiega si i nie odnawia ogo-

sze, które tu zaznaczyem.

Poda Clarkowi gazet z oznaczonemi miejscami, a

Clark przebieg oczami szpalty z bardzo powanym
wyrazem twarzy.

' To oznacza wielk strat dla pisma. Jak dugo
bdziesz pan wstanie wytrzyma tak gospodark?

Clark by zdumiony postpowaniem redaktora, które-

go nie móg rozumie.

—Panie Clark, czy sdzisz pan, e gdyby Chrystus

by redaktorem i wacicielem dziennika w Raymond,

to drukowaby ogoszenia o wódce i tytoniu?

Clark patrzy na swego przeoonego tym samym
wzrokiem zdziwienia, jak i poprzednio.

—Zapewne, nie zdaje mi si, eby drukowa. Ale

có to ma do czynienia z nami? Nie moemy tak po-

stpowa, jakby On postpi. Nie podobna redagowa
pisma na takiej zasadzie.

—-Dlaczego nie?—spyta Edward Norman spokoj-

nie.

—Dlaczego nie? Poniewa stracimy przez to wicej

pienidzy, ni zarobimy.—Clark mówi z podranie-
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niem, które istotnie czu—Napewne doprowadzimy

pismo do bankructwa przy takiej polityce.

—Sdzisz pan tak ?

Norman postawi pytanie nie jakby czeka odpo-

wiedzi, lecz poprostu, jakby mówic sam do siebie.

Po chwili doda:

—Ka pan postpi Marksowi tak, jak panu powie-

dziaem. Mojem zdaniem Clirystus teby tak post-

pi; a to jest wanie panie Clark, co przyrzekem czy-

ni przez rok, bez wzgldu na rezultaty takiego po-

stpowania dla mnie. Nie wierz, abymy jakkol-

wiek drog rozumowania doszli do wniosku, usprawie-

dliwiajcego Chrystusa w ogaszaniu w naszych cza-

sach wódki i tytoniu w pimie. S jeszcze inne ogo-

szenia wtpliwej wartoci, w które bliej wejrz. Tym-

czasem co si tyczy tych, to ywi przekonanie niczem

nie dajce si pokona.

Clark wróci do swego biurka z uczuciem, e znaj-

dowa si wobec bardzo dziwacznej osobistoci. Nie

móg poj, co to wszystko ma znaczy. By gniewny

i zaniepokojony. Pewnym by, e taka metoda zruj-

nuje dziennik jak skoro tylko stanie si rzecz wia-

dom, e redaktor postanowi oprze wszystkie swoje

czyny na tak niedorzecznej podstawie etycznej. Coby

si stao z interesami, gdyby wszdzie przyjto t za-

sad 1 Obaliaby ona wszystkie zwyczaje i wprowadzi,

a nieskoczone zamieszanie. Bya to po prostu gu-

pota, ba nawet idyotyzm. Tak mówi Clark sam do

siebie, a kiedy Marks zosta uwiadomiony o rzeczy,

sekundowa kierujcemu redaktorowi bardzo ener-

gicznymi wykrzyknikami. Có si to stao z pryncy-

paem? Czy dosta pomieszania? Czy chcia dopro-
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wadzi cay interes do bankructwa?

Ale Edward Norman nie sta jeszcze wobec swego

najtrudniejszego zagadnienia.

Gdy przyszed do biura w pitek rano przedoono
mu zwyczajny program niedzielnego wydania ranne-

go. The NeAvs byo jednem z niewielu wieczornyci

pism, wydajcych: dodatek niedzielny, który mate-

ryalnie przedstawia ogromny zysk. rednio biorc,

wypadaa jedna strona rzeczy literackich lub religij-

nych na trzydzieci do czterdziestu stron sportu, tea-

Liu, plotek, mód, spraw towarzyskich i politycznych.

Wszystko to stanowio bardzo interesujce wydaw-
nictwo, które w^szyscy abonenci, nie wyczajc czon-

ków kocioa, uwaali za niezbdny pokarm nie-

dzielny.

Edward Norman sta obecnie w^obec tego faktu i

postawi sobie pytanie: ''Jakby Chrystus postpi?"
Gdyby by redaktorem pisma, czyby posya rozmyl-

nie do wszystkich ognisk domowych mieszkaców
Raymondu tak kollekcy artykuów do czytania tego

v/anie jednego dnia w tygodniu, który powinien by
powicony czemu lepszemu i witszemu? Zna on

oczywicie zwyczajny argument, przemawiajcy za

dodatkiem niedzielnym, mianowicie, e czytelnicy po-

daj czego podobnego, a e robotnik specyalnie,

który i tak do kocioa nie pójdzie, powinien mie co
zajmujcego i pouczajcego w niedziel, w tym jedy-

nym dniu spoczynku. Ale przypumy, e niedzielny

ranny dodatek nie opacaby si? O ile redaktor lub

waciciel staraby si wtedy zaspokoi t krzyczc
potrzeb robotnika? Edward Norman rozmyla nacf

przedmiotem uczciwie. Czy wziwszy wszystko pod
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uwag Chrystus, wydawaby niedzieln gazet rann?
Mniejsza o to, czyby dawaa zyski. To me idegao

kwestyi. Faktycznie Tie Sunday News opacay si

tak wybornie, e zawieszenie dodatku pocignoby za

sob strat tysicy dollarów. Zreszt obonenci zapa-

cili za siedm dni. Czy wic miaby racy da im

obecnie mniej, ni to za co zapacili?

Kwestya niepokoia go rzetelnie. Zawieszenie wy-

dania niedzielnego pocigao za sob tyle, e po raz

pierwszy o mao nie zaniecha oprze si na prawdo-

podobnej zasadzie dziaalnoci Chrystusa. By on je-

dynym wacicielem pisma. Jego rzecz byo postpi
tak, jak uwaa za stosowne. Nie mia nad sob ad-

nych dyrektorów, którychby mu si naleao radzi.

Ale gdy tak siedzia oboony zwyczajn porcy ma-

teryau do wydania niedzielnego, doszed do pewnych

ostatecznych wniosków, a wród nich byo te zapro-

szenie wszystkich pracowników i otwarte przedstawie-

nie zarówno swych motywów jak i celów.

Posa po Clarka, oraz innych urzdników biuro-

wych, liczc w to kilku chwilowo obecnych reporte-

rów, formana, jakote zecerów, aby zaraz zjawili si

w wydziale pocztowym. Bya to wielka izba, wszyscy

wic weszli zdumieni, usadawiajc si dokoa na sto-

ach i kasach. Byo to bardzo niezwyke postpowa-

nie, ale wszyscy byli zgodnego zdania, e bd co

bd pismo zaczyna by prowadzone na nowych pod-

stawach, to te wszyscy ciekawie suchali sów Nor-

mana.

—Wezwaem was tutaj, aby was obznajomi z my-

mi planami, odnonie do przyszoci pisma. Zamie-

rzam zaprowadzi pewne zmiany wedug mnie niezb-
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dnie potrzebne. Wiem, e to co ju uczyniem, ludzie

uwaaj za bardzo osobliwe. Otó pragn obecnie

uzasadni to wszystko, co do tej pory uczyniem.—Tu
powtórzy to samo, co ju powiedzia Clarkowi, a

oni tak samo wytrzeszczali oczy i tak samo mieli du-
gie miny.

—Otó postpujc wedug takiej zasady, doszed-

em do wniosku, który wywoa niewtpliwie pewne
zdziwienie. Postanowiem od przyszego tygodnia za-

wiesi niedzielne wydanie pisma. W tem wydaniu po-

dam swoje powody takiego postpowania. Aby za
dostarczy abonentom t ilo druku, do jakiej mog
si uwaa uprawnieni, wydamy podwójny numer w
sobot, jak to robi wiele pism wieczornych, nie ku-

szcych si o wydanie niedzielne. Jestem przekonany,

e z chrzecijaskiego punktu widzenia nasze niedziel-

ne wydanie zrobio wicej zego, ni dobrego. Nie

sdz, eby Chrystus chcia by za nie odpowiedzialny,

gdyby si znalaz tu dzisiaj na mojem miejscu. Uo-
enie z inserentami i abonentami szczegóów, t zmia-

n wywoanych, sprawi nam nieco kopotu. Ale to

ju do mnie naley. O ile rzecz rozumiem, strata dot-

knie mnie wycznie. Ani reporterzy, ani drukarze

nie potrzebuj zaprowadza adnych zmian w swoich

planach.

Edward Norman spojrza wkoo izby, ale nikt si
nie odezwa. Po raz pierwszy w yciu uderzy go fakt,

e podczas caego cigu jego karyery dziennikarskiej

nigdy nie zebra swych wspópracowników razem w
ten sposób. Czy Chrystus uszyniby tak? To jest,

czyby przypuszczalnie prowadzi pismo na jakiej mi-

ej zasadzie rodzinnej, tak, eby redaktorzy, reporte-
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rzy, drukarze i wszyscy inni, schodzili si dla dyskuto-

wania, obmylania i planowania pisma?

Zapa si na odbieganiu od postanowie typo-

graficznej unii, przepisów biurowych, przedsiwzi-

cia reporterskiego, wreszcie wszystkich zimnych,

handlowych metod, potrzebnych do powodzenia wiel-

kiego pisma codziennego. Mimo to niejasny obraz,

który stan przed nim w dziale pocztowym nie

chcia rozwia si nawet wtedy, gdy si uda do

swego biura a ludzie wrócili do swych miejsc z wy-

razem podziwu w spojrzeniach i pytaniami wszelkiego

rodzaju na ustach, rozmawiajc o zdumiewajcych

postpkach redaktora.

Clark przyszed na dug i powan pogawdk
z przeoonym. By on gruntownie wzburzony, a pro-

test jego doszed, niemal do punktu zrezygnowania

ze stanowiska. Norman panowa nad sob usilnie.

Kada chwila rozmowy bya dla niego bolesna, ale

czu wicej ni kiedykolwiek przedtem konieczno
chrzecijaskiego postpowania. Clark by dla niego

czowiekiem bardzo cennym. Byoby trudno zastpi
go. Ale nie by wstanie da adnej raoyi dalszego

prowadzenia wydania niedzielnego, któraby odpo-

wiedziaa na pytanie: 'Makby Chrvst.ns postpi?**

gdyby On sam mia wydawa pismo.

—Tlzecz wic na tern stoi — rzek w kocn
Clark. — Chcesz pan koniecznie zrujnowa pismo

w cigu trzydziestu dni. Dzi ju moemy by na to

przygotowani.

—Nie sdz, eby tak si st^o. Czy pozostaniesz

pan na swem stanowisku, póki pismo nie zbankru-
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inje? — spyta Edward Norman z dziwnym u-

miechem.

—Mr. Norman, nie rozumiem pana. Nie jeste

pa.n tym samym czowiekiem, któres^o dawniej zna-

em.
— Ja sam siebie nie poznaj, panie Clark. Co

dziwnego pocliwycio mnie i unioso ze sob. Ale

ni^dy nie byem bardziej przekonany o ostatecznem

powodzeniu i wpywie pisma. Nie odpowiedziae pan

na moje pytanie. Zostaniesz pan ze mn?
Clark waia si przez cbwil, poczem rzek:

— Tak.

Norman ucisn go za rk i zwróci si do

swesfo biurka. Clark powróci do swesro biurka, mio-

tany mnóstwem sprzecznych, uczu. Nie dowiadczy
nip'dv przedtem tak podniecajcego i niepokojces^o

umys tyisrodnia, to te czu si obecnie jakby zwi-

zany z 7)rzedsiwzieciem. które moe kadej chwili

zachwia si, rujnujc jego i reszt ludzi z pismem

zwizan.
T?a-nf^k niVd7ieTnv zaJRSTiia znowu dla miasta

Ravmond, a koció Henryka Maxwella by znowu

natoczony. Zanim suba Boa si zacza, Edward
Norman ciga na siebie powszechn uwag. Siedzia

on spokojnie na swem zwykem miejscu w odlegoci

trzech siedze od pulpitu. Niedzielne wydanie pisma,

zawierajce zapowied jego zaniechania, czytali nie-

mal wszvscy w kociele obecni, zawiadomienie zos-

tao nnnisanp tak dziwuvm ipzvkiem. e kady czy-

telnik by nim uderzony. Nigdy jeszcze taka serya

wvranvch sensacyi nie zaniepokoia handlowych

obyczajów Raymondu. Sprawy, odnoszce si do
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pisma The News nie wyczerpyway listy. Ludzie

rozprawiali pilnie o dziwnych rzeczach, dokonanych

w cigu tygodnia przez Aleksandra Powers w warsz-

tatach kolejowych i przez Miltona Wright w jego

^^ lepach na Avenue. Suba Bo^a odbywaa si

wobec podnieconego zgromadzenia. Henryk Maxwell

traktowa to wszystko ze spokojem, który dowodzi
siy i postanowienia silniejszego, ni zazwyczaj. Mod-
litwy jego byy bardzo pomocne. Jake duchowny by
zdolny kazae przed swym ludem, gdyby zjawi si
przed nim po caotygodniowem stawianiu sobie pyta-

nia: ''Jakby Chrystus kaza? Coby On rzek, wedug
wszelkiego prawdopodobiestwa 1 ^

*

Nie ulega wtpliwoci, e Henryk Maxwell nie

kaza ju tak samo, jak to czyni przed dwiema
niedzielami. Ostatniego wtorku sta nad grobem zmar-

ego nieznanego i rzek te sowa: ''Ziemia do ziemi,

popió do popiou, py do pyu'\ a jeszcze by wzru-
szony gbsz pobudk, ni j by wstanie zmierzy,
mylc o swym ludzie i pragnc wskazówki Chrystusa
w chwili, kiedy si znowu znajdzie na swym pulpicie.

Otó niedziela wanie nadesza a ludzie zebrali

si dla wysuchania tego, co im mistrz ma do powie-

dzenia. Przygotowanie si byo dla niego prawdziwa
m^k, a jednak czu e nie jest w stanie zaf^topowa

swych sów do swego ideau Chrystusa. Mimo to

nikt w Pierwszjmi kociele nie przypomina sobie, aby
sysza kiedykolwiek podobne kazanie. Zawierao ono
w sobie nagan grzechu, a zwaszcza hypokryzyi. Nie
brako tam wyranego potpienia godu bogactwa i

sflKiolubstwa mody, dwóeh rzeczy, których Pierwszy
koció nigdy nie sucha do tej pory w ten Sposób
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ganionych, w miar za trwania kazania przebijaa

si w nim z coraz wiksz si mio ludu. Kiedy

si skoczyo, nie brako takicli, którzy powiedzieli

w gbi serca: "Duch kierowa tern kazaniem". I

mieli zaiste racy.

Potem Rachela Winslow podniosa si do piewu.
Tym razem na prob Henryka Maxwella dopiero po

kazaniu. Tjon razem piew Racheli nie prowokowa
poklasku. Jakieto gbsze uczucie skaniao serca

suchaczy do penego szacunku milczenia i szlachet-

noci myli? Rachela bya pikna. Ale wiadomo
uderzajcego wdziku psua zawsze jej piew w
oczach tych, którzy odznaczali si najgbszem udu-

chowieniem. wiadomo ta psua nawet jej samej

wykonanie pewnych rodzajów muzyki. Dzisiaj wszys-

tko to gdzie si podziao. Nie brako siy w jej

wspaniaym gosie. Natomiast ujawni si pierwiastek

pokory i czystoci, który suchacze odczuli i przed

^^+órym pochylili gowy.
Nim si suba Boa skoczya Henryk Maxwell

poprosi tych, którzy zatrzymali si zeszego tygodnia,

aby zostali znowu na kilka chwil dla naradzenia si,

jakote wszystkich innych, którzyby zechcieli przy-

czy si do lubu wtedy ustanowionego. Skoro by
ju wolny wszed do sali odczj^owej, która ku jego

zdziwieniu bya niemal zapeniona. Tym razem przy-

bya znaczna ilo modych. Ale wród nich znalazo

si kilku kupców i urzdników kocioa.
Jak poprzednio tak i teraz Henryk Maxwell

poprosi, ich aby si z nim pomodlili. I jak poprzednio

wyran odpowiedzi bya obecno Ducha Boego.
Nikt z obecnych nie wtpi, e to, co zamierzali

czyni, byo tak jawnie zgodne z wol Bosk,
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specyalne bogosawiestwo spoczo na nici za to.

Wszyscy pozostali jaki czas dla stawiania sobie

nawzajem pyta i naradzania si. Wtedy zapanowao

takie uczucie jednoci, jakiego nigdy przedtem jako

czonkowie jednego kocioa nie doznawali. Wszyscy

doskonale rozumieli postpowanie Edwarda Nor-

mana, który odpowiedzia na kilka pyta.
— Jaki bdzie prawdopodobny wynik zanie-

chania przez pana niedzielnego wydania ? — spyta

Aleksander Powers, który siedzia tu obok niego.

— Nie wiem jeszcze. Przypuszczam, e rezul-

tatem bdzie zmniejszenie si iloci abonentów, oraz

inserentów. Na to jestem przygotowany.

—Czy posiadasz pan jakie wtpliwoci na punk-

cie swego postpowania. To znaczy, czy aujesz go,

lub czy si obawiasz, i to nie jest wanie to, coby

Chrystus uczyni?—spyta Henryk Maxwell.

—Bynajmniej. Ale pragnbym zapyta, tak dla

wasnego zadowolenia, czy ktokolwiek z obecnych

przypuszcza, e Chrystus wydawaby ranny dodatek

niedzielny?

Nikt si czas jaki nie odzywa. Potem Jasper

Chase rzek:

—Zdaje mi si, e co do tego jestemy jednego

zdania, ale zastanowio mnie kilka razy w cigu ty-

godnia, ooby On istotnie uczyni. Nie zawsze jest

atwo odpowiedzie na to pytanie.

—I mnie to trapi—rzeka Yirginia Page.

Siedziaa przy Racheli Winslow. Kady, kto

zna Virgini Page, by ciekawy, jak ona dotrzyma

lubu.

—Zdaje mi si, e szczególniej trudno odpowie-

dzie mi na to pytanie z powodu moich pienidzy.
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Chrystus nigdy nie posiada adnej wasnoci, to te
niema nic w Jego przykadzie, coby mnie kierowao
w uyciu mojej. Rozmylam i modl si. Zdaje mi
si, e widz cz tego, coby On uczyni, ale nie wi-

dz wszystkiego. Coby Chrystus uczyni z milionem
dolarów? takie jest moje pytanie. Wyznaj, e nie

umiem jeszcze odpowiedzie na nie zadowolniajco.

—Powiedziaabym ci, co zrobi z czci pienidzy
—rzeka Rachela, zwracajc si do Yirginii.

—To mnie wcale nie obchodzi—odpara Virginia

z lekkim umiechem.—Ja pragn uwiadomi sobie

pierwiastek Chrystusa, któryby mi umoliwi jak naj-

wiksze zblienie si do jego postpowania, któreby

(\^pyno na cay bieg mego ycia, o ile chodzi o moje
bogactwo i jego uycie.

—Na to trzeba czasu—rzek Henryk Maxwell
Wszyscy obecni zastanawiali si powanie nad t

sam spraw. Miton Wright powiedzia co o swo-

ich sprawach. Wypracowa on stopniowo plan

stosunków ze swymi podwadnymi, co otwierao nowy
wiat i przed nim i przed nimi. Kilku modszych
ludzi mówio o specyalnych wysikach myli dla od-

powiedzenia na to pytanie. Ogólna niemal zgoda

panowaa co do faktu, e zastosowanie ducha i prak-

tyki Chrystusa do ycia powszedniego bya rzecz
powan. Wymagao to bowiem znajomoci jego, ja-

kote takiego wniknicia w jego pobudki jakiem wik-
szo jeszcze powchwali si nie moga.

Kiedy ostatecznie po cichej modlitwie, która z

rosnc potg zdradzaa Bosk obecno, zawiesili

posiedzenie, wyszli roztrzsajc powanie swe trud-

noci i szukajc wyjanienia jeden u drugiego.

Rachela Winslow i Yirginia Page wyszy razem.
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Edward Norman i Milton Wright tak si zaintereso-

wali sw wzajemn konferency e minli dom Nor-

mana i wrócili razem. Jasper Chase i prezydent

chrzecijaskiego towarzystwa stali w jednym z ro-

gów izby, rozprawiajc powanie. Aleksander Pow-

ers i Henryk Maxwell pozostali wtedy jeszcze, kiedy

ju wszyscy inni powychodzili.

—Pragn, aby pan przyszed jutro rano do

warsztatów i obejrzam robot i przemówi do ludzi.

Zdaje mi si jako, e pan zdoasz zbliy si do nich

wicej, niby to potrafi ktokolwiek inny.

—Nie wiem, czy tak bdzie, ale przyj przyjd

—odpar Henryk Maxwell nieco smutnie. Czy by on

zdolny stan przed dwustu czy trzystu robotnikami

i przemówi do nich? Jednake stawiajc sobie to

pytanie w chwili saboci, gani za nie sam siebie.

Jakby Chrystus postpi? To pooyo koniec dys-

kusyi.

Uda si nastpnego dnia na miejsce i znalaz

Aleksandra Powersa w biurze. Brakowao kilku mi-

nut do dwunastej. Superintendent odezwa si :

—Chod pan na gór, a poka panu, co stara-

em si uczyni.

Przeszli przez warsztaty maszyn, weszli na wyso-

kie schody i znaleli si w ogromniej pustej izbie,

której ongi kompania uywaa na skady.

—Od czasu zrobienia lubu, tydzie temu, mia-

em nad czem zastanawia si—rzek superintendent

—a pomidzy innemi jest i to: kompania daje mi

uywalno tego pokoju, a ja opatrz go w stoy i

maszyn do kawy w tym oto rogu, gdzie obecnie s
te rury dla pary wodnej. Planem moim jest przygo-

towa dobre miejsce, gdzieby robotnicy mogli zje
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sobie drugie niadanie poudniowe, oraz da im dwa

lub trzy razy na tydzie pitnastuminutow poga-

wdk na jaki temat, który udzieli im istotnej po-

mocy w ich yciu.

Maxwell patrzy zdziwiony i pyta:

—Czy robotnicy przybd w takim celu?

—Oczywicie, e przybd. Znam ja tych. ludzi

dosy dobrze. Licz si oni do najinteligentniejszych

dzisiaj robotników w kraju. Ale na ogó s oni zupe-

nie odsunici od wpywu kocioa. Spytaem si, jak-

by Chrystus postpi? Obok innych rzeczy zdawao
mi si, e zaczby On dziaa w jakikolwiek sposób

dla dodania yciu tych ludzi wicej fizycznego i du-

chowego komfortu. Izba ta jest ma, lecz dziaaem
pod wpywem pierwszego impulsu i postanowiem

zrobi pierwsz rzecz, przemawiajc do mego po-

czucia dobra, to te chc urzeczywistni t ide.

Pragn, eby pan przemówi par sów do robotni-

ków, gdy si tu zjawi w poudnie. Poprosiem ich,

aby przyszli obejrze miejsoe, o którem chc im nieco

powiedzie.

Henryk Maxwell wstydzi si przyzna do tego,

jakim niepokojem go napawao zaproszenie przemó-

wienia kilku sów do robotników. Jake móg mówi
bez notatek, albo te do takiego zgromadzenia? By
on naprawd w stanie rzetelnej o spraw obawy. Fak-

tycznie ba si stan przed tymi ludmi. Cofa si
przed prób jawienia si przed takiem zgromadze-

niem, tak ronem od zebra niedzielnych, do jakich

przywyk.

Stao tam pó tuzina biaych stoów i awek, a

kiedy wreszcie gwizdawka poudniowa odezwaa si,
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ludzie toczyli si na gór z izby maszyn i siadajc za

stoami zaczli spoywa niadanie. Byo ich tam

wszystkich okoo trzystu. Czytali oni uwiadomienie

superintendenta, które poumieszcza w rónych miej-

scach i przybyli gównie przez ciekawo.
Izba uczynia na nich mie wraenie. Pokój by

duy i powietrzny, wolny od dymu i kurzu i dobrze

par ogrzany.

Na dwadziecia minut przed pierwsz Aleksander

Powers objani ludzi o swych zamiarach. Przema-

wia w prosty sposób, jak czowiek rozumiajcy grun-

townie charakter swych suchaczy, a potem przed-

stawi Wiel. Henryka Maxwella, który przyrzek

krótko przemówi.

Henryk Maxwell nigdy nie zapomni uczu, z ja-

kiem! po raz pierwszy stan przed audytoryum za-

smolonych robotników. Jek setki innych duchow-

nych, nie przemawia do innego zebrania, jak tylko

zoonego z ludzi wasnej klasy, których ubiór, wy-

ksztacenie i obyczaje byy mu znane. Ten za wiat
by nowym dla niego i nic prócz nowej zasady post-

powania nie byoby mu umoliwio skuteczne sro nrzp-

mówienia. Mówi on na temat zadowolenia z ycia;

co je powoduje, jakie s jego rzetelne róda. Przv

pierwszym wystpie mia dobry pomys nie trakto-

wania swych suchaczy jako czonków innej, ni on

sam klasy spoecznej. Nie uy wcale terminu ''ro-

botnicy** i nie rzek ani sowa, któreby zaznaczyo ró-

nice miedzy ich yciem a jegro.

Suchacze byli zadowoleni. Wielu ucisn^^o go

za rk przed zejciem na dó do pracy, a Henryk

M<xwell opowiadajc o tern swej onie po powf^cie

do domu, owiadczy, e nigdy w yciu nie doznawa
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takiej rozkoszy, jak mu sprawiy uciski doni ro-

botniczych. By to wany dzie w jego yciu clirzc-

cijaskiem, waniejszy, ni mu si zdawao. By to

pocztek bliszego stosunku pomidzy nim a wia-
tem robotniczym. By to pierwszy pomost, pooony
d1a nakrycia przepaci pomidzy kocioem a prac w
Raymond.

Aleksander Powers wróci do swego biurka tego

popoudnia mocno zadowolony ze swego planu, w któ-

rym widzia wiele korzyci dla swyci ludzi. Wiedzia,

gdzie bdzie móg kupi nieco dobrych istoów z

opuszczonej jadodajni na jednej ze stacyi przydro-

nyci i jak urzdzenie kawiarniane bdzie stanowi
ogromn atrakcy. Robotnicy zaciowali si sympa-

tyczniej, lii on nawet przypuszcza, a cao me mo-

ga nie przynie im wielkich korzyci.

Wzi si do swej codziennej pracy z uczuciem

zadowolenia. Mówi sobie, e pragnie bd co bd
tak postpowa, jakby postpowa Chrystus.

Bya prawie czwarta godzina, gdy otworzy jedne

z duych kopert kompanijnych, która jak sdzi za-

wieraa polecenie nabycia zapasów. Przebieg szyb-

ko pierwsz stronic w swój zwyky kupiecki spo-

sób, nim spostrzeg, e czyta co, co nie byo
przeznaczone dla jego biura, lecz dla superintendeuta

oddziau przewozowego.

Mechanicznie przewróci kartk bez zamiaru czy-

tania rzeczy nie dla niego przeznaczonej, lecz nim' &i

spostrzeg, znalaz si w posiadaniu dokumentu, który

wyranie dowodzi, e kompania systematycznie gwa-
cia midzystanowe Prawa Handlowe Stanów Zjedno-

czonych. Byo to tak wyranie i niedwuznaczne prze-

kraczanie prawa, jak gdyby zwyky obywatel wama
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si do domu i grabi jego mieszkaców. Rónica wy-

kazania w rabatach bya zupenemi upinami ze sta-

tutu. AYcdug za praw stanu byo to take pogwa-
ceniem pewmyci przepisów wieo przez legislatur

uchwalonych, w celu zapobieenia trustom kolejowym.

Nie ulegao wtpliwoci, e znalaz si w posiadaniu

dokumentu, wystarczajcego do przekonania kom-

panii o z wol, o rozmylne gwacenie prawa stano-

wego.

Upuci papiery na biurko, jakby zawieray tru-

cizn i w teje chwili przeleciao mu przez umys py-

tanie: '* Jakby Chrystus postpi?" Stara si od-

pdzi od siebie to pytamie. Stara si przekona sa-

mego siebie, e to wcale do niego nie naley. Przy-

puszcza on ju w mniej lub wicej okrelony sposób,

tak samo, jak wszyscy urzdnicy kompanii, e po-

dobna historya dziaa si na wszystkich liniach. Dziki
swemu zajciu w warsztatach nie by on w stanie udo-

wodni wprost cokolwiekbd i traktowa ca spra-

w, jako rzecz wcale go nie obchodzc. Ale teraz le-

ce przed nim papiery odkryway ca afer. Przez

omyk w adresie wpady w jego rce. Có to jego

obchodzio? Gdyby widzia zodzieja, wchodzcego
do domu ssiada, czy nie byoby jego obowizkiem
zawiadomi odnonie wadze? Czy kompania kolejo-

wa bya czem tak ronem, czy podlegaa odmiennjin

prawidom postpowania, tak, e moga ograbia pu-

bliczno i wyzywa prawo, a mimo to nie mie przy-

kroci jako olbrzymia organizacya? Jakby Chrystus

postpi? Ale on mia rodzin. Oczywicie wiedzia,

e oskarenie kompanii znaczyoby dla niego utrat

stanowiska. ona jego i córki miay zawsze dobrobyt

i zajmoway pozycy w towarzystwie. Jeeli wystpi
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przeciwko temu bezprawiu jako wiadek, pocignie

go to przed sdy, motywy jego zostan le zrozumiane

a caa sprawa skoczy si pohabieniem go i utrat

posady. Niewtpliwie rzecz nie do niego naleaa.
Móg z atwoci zwróci papiery departamentowi

przewozowemu i na tem koniec. Niech si niespra-

wiedliwo popenia dalej. Niech prawo bdzie gwa-
cone. Có to jego obchodzi? On za to bdzie prze-

prowadza sw^ój plan poprawy pooenia w jego oto-

czeniu. Có innego móg czowiek uczyni w tym
interesie kolejowym, gdzie tyle rónych spraw i tak

nie pozwalao y na chrzecijaskich zasadach? Ale

jakby Chrystus postpi, gdyby zna stan rzeczy?

Oto pytanie, które nieustannie brzmiao w uszach

Aleksandra Powers.

Zapalono wiato w biurze. Zgrzyt maszyn trwa
ai do godziny szóstej.

Potem odezwaa si wistawka* maszyny zwolniy

biegu, robotnicy porzucili swe narzdzia i pobiegli do

blokhauzu.

Aleksander Powers sysza wychodzcych z zaka-

du robotników.

—Ja jeszcze nie wyjd, bo mam co do zrobienia

—powiedzia swym urzdnikom.

Czeka póki nie usysza, e ostatni urzdnik za-

kad opuci.

Ktoby zajrza o siódmej godzinie tego wieczora

do biura superintendenta, byby ujrza rzecz niezwy-

k. Klcza on z twarz pogron w doniach i

spart o dokumenty, lece przed nim na biurku.
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ROZDZIA III.

Jeeli ktokolwiek przyjdzie do iruiie

bez znienawidzenia wasnego ojca, matki,

ony, dzieci, braci i sióstr ba nawet swe-

^o wasnego ycia, ten nie moe by mo-

im uczniem -Ktokolwiek nie opuci

wszystkiego, co posiada, nie moe bye

moim uczniem.

Gdy Rachela Winslow i Yirginia Page rozeszy si

po mityngu niedzielnym w Pierwszym kociele, posta-

nowiy kontynuowa sw konwersacy nastpnego

dnia. Virginia prosia Rachel, aby przysza zje z

ni poudniowe niadanie, to te Rachela istotnie zja-

wia si w rezydencyi Virginii Page okoo wpó do

dwunastej. Sama Virginia wysza na jej spotkanie,

poczem zaczy niebawem sw powan dyskusy,
—Faktem jest—rzeka Rachela, gdy ju kilka

minut ze sob rozmawiay—e nie mog tego pogodzi
z mojem zdaniem a tem, jakby On postpi- Nie mog
poradzi komu innemu, co ma zrobi, ale sama czuj,

e nie powinnam przyj tej propozycyi.

—A wic có uczynisz?—spytaa Virginia z wiel-

k ciekawoci.
—Nie wiem jeszcze. Ale postanowiam odrzuci

t ofert.

Rachela wzia list, lecy na jej podoku, i prze-

czytaa go powtórnie. By to list od dyrektora opery

komicznej, ofiarujc}^ jej posad w duej trupie w-
droAvnej na nadchodzcy sezon. Pensya wynosia
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ogromn kwot, a widoki przez dyrektora przedsta-

wione byy bardzo pontne- Sysza o^n piew Racheli

tej niedzieli rano, kiedy obcy przybysz przerwa

sub Bo. Gos zrobi na niego wielkie wraenie.

By w nim niewtpliwie pienidz, to te wedug listu

gos powinien by zosta uytym w komicznej operze,

a dyrektor oczekiwa o ile monoci najszybszej od-

powiedzi.

—Nie ma cnoty w odrzuceniu tej oferty, kiedy

mam drug—cigna Rachela z namysem.—Tu trud-

niej powzi postanowienie. Ale ja si ju zdecydo-

waam. Mówic prawd, Yirginio, to jestem zupenie

przekonana, e Chrystus nigdyby nie uy dobrego

gosu na to, eby zarabia pienidze. Ale wemy te-

raz t ofert koncertow. Oto kompania, majca do-

bre imi, wybiera si w podró z wiolinist i mskim
kwartetem. Wszystko ludzie z dobr reputacy. Pro-

sz mnie, ebym si do nich przj^czya jako pierwszy

sopran. Wynagrodzenie—kwot wymieniam ci ju

—

wynosi pewnych dwiecie doliarów miesicznie, pod-

czas sezonu. Ale nie zdaje mi si, eby Chrystus tak

postpi. Jakie twoje zdanie?

—Nie daj ode mnie decydowania za ciebie—od-

para Yirginia ze smutnym umiechem.—Mr. Maxwell

mia bodaj racy mówic, e kade z nas musi roz-

strzyga stosowanie do swego zdania o chrzeoija-

skiem postpowaniu. Ja jestem w trud^niejszem poo-

eniu, ni ty, moja droga-

—Czy tak 1—spytaa Rachela.

Powstaa, podesza do okna i wyjrzaa przez nie.

Yirginia uczynia to samo i stana obok niej. Ulica

bya natoczona, a dwie mode dziewczyny patrzy>^ na

to ycie przez chwil w milczeniu.
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—Co ta caa rónica warunków znaczy dla ciebie,

Hachelo, gdy stawiasz pytanie: ** Jakby Chrystus po-

stpi?" Gniew mnie ogarnia na myl, e towarzystwo,

wród którego zostaem wychowana, do którego obie

mamy nalee, yje z roku na rok, ubierajc si, je-

dzc i bawic si wydajc i chodzc na przyjcia, uy-
wajc pienidzy na domy i zbytki, a czasami tylko dla

zaspokojenia swego sumienia, dajc bez osobistego usz-

czerbku nieco pienidzy na cele dobroczjnine. Zosta-

am tak samo jak ty wychowana w jednej z najkosz-

towniejszych szkó w Ameryce. W towarzystwo wesz-

am jako dziedziczka. Ogólnie ludzie zazdroszcz mi
mojego stanowiska. Jestem zupenie zdrowa, mog
podróowa lub pilnowa domu. Mog robi, co mi

si podoba. Jestem w stanie zaspokoi kad po-

trzeb lub pragnienie, a jednak, gdy cakiem uczciwie

usiuj wyobrazi sobie Chrystusa yjcego w taki

sam jak ja sposób i czynicego przez ca reszt ycia
to, co tysice innych bogatych ludzi czyni, to potpiam
si jako jedno z najniegodziwszych, najsamolubniej-

szych i najnieuyteczniejszych stworze na wiecie.

Nie mogam przez cae tygodnie wyziera przez to

okno bez uczucia przeraenia z powodu siebie samej,

patrzcej na mijajcych ten dom ludzi.

Virginia odwrócia si i zacza chodzi po poko-

ju. Rachela patrzya na ni i nie moga przytumi
wzbierajcej fali jej wasnego okrelenia uczennictwa.

Jak chrzecijask sub spenia jej wasny talent

piewu ?

Czy najlepsza rzecz, jak moga zrobi, to sprze-

da swój talent za tyle to a tyle miesicznie, wzi
udzia w podróy artystycznej, ubiera si adnie, do-

znawa podniety od poklasku suchaczy i zyska sobie
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reputacyc wielkiej piewaczki? Czy tak byby
Chrystus postpi?

Nie bya ona wcale cliorowita, przeciwnie cieszya

si wybornem zdrowiem, miaa wiadomo swej war-

toci, jako piewaczki i wiedziaa, e gdyby wzia
udzia w yciu publicznem, toby zarobia duo pie-

nidzy i zyskaa rozgos. Jest rzecz wtpliw, czy

przeceniaa swe zdolnoci do dokanania tego wszyst-

kiego, do czego czua si na siaci. A Yirginia—co ta

powiedziaa, podziaao na Racliel bardzo silnie z po-

wodu podobnego pooenia, w jakim si obie przyja-

cióki znalazy.

Poproszono je do niadania, wic wyszy i zna-

lazy si w towarzystwie babki Virginii, madamo
Page, przystojnej, postawnej kobiety, lat szedzie-

siciu piciu, oraz brata Virginii, Rollina, modego
czowieka, który spdza cay prawie ozas w jednym
z klubów i nie odznacza si szczególniejsz ambicy
w adnym kierunku, z wyjtkiem rosncej admiracyi

dla Racieli Winslow, to te ile razy ona jada nia-

danie lub obiad w rezydencyi Page 'ów, tyle razy, o

ile by uwiadomiony o tera, pozostawa w domu.

Trójka ta stanowia rodzin. Ojciec Yirginii by
bankierem i spekulantem zboowym. Matka jej umar-

a przed dziesiciu laty. Babka, urodzona i wycho-

wana na poudniu, ywia wszystkie tradycye i czucia,

towarzyszce posiadaniu bogactwa i stanowiska to-

warzyskiego, niczem nie zmconego. Bya to sprytna,

obrotna kobieta, wicej ni rednich zdolnoci. Ma-
jtek i bogactwo rodzinne byy w znacznym stopiniu

pod jej osobistym nadzorem. Cz Yirginii naleaa
do niej bez adnych zastrzee. Ojciec wychowa j
tak, eby rozumiaa sprawy wiata handlowego, a na-
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wet babka zrdedolona bya uzna zdolno* panny do

zajmowania si wasnym majtkiem.

Zapewne tinidnoby przyszo znale dwoje ludzi,

mniej zdolnych do zrozumienia dziewczyny w rodzaju

Virginii, ni madame Pagc i KoUin. Racliela, która

znaa ca rodzin od czasu jak si poznay z Yirgini

maemi dziewczynkami, nie moga uwolni si od

myli o tern, co czekao Yirgini w jej wasnym domu
z chwil, w którejby postanowia przystpi do na-

ladowania Chrystusa. Dzi przy niadaniu przypo-

mniawszy sobie wybuch Virginii we frontowym po-

koju, staraa si wyobrazi sobie scen* która bdzie

musiaa kiedy odegra si midzy madame Page a

jej wnuczk.
—Syszaem, e wstpujesz pani na scen, miss

Winslow. Bdzie nam wszystkim niezmiernie przy-

jemnie, jestem tego pewny—rzek Rollin, podczas

jednej z przerw w konwersacyi, która nie bya oy-
wion.

Rachelia zarumienia si i doznaa przykrego

uczucia.

—Kto to panu powiedzia?—spytaa, podczas gdy

Yirginia, ]vtóra bya maomówna, ockna si nagle i

okazywaa gotowo wzicia udziau w rozmowie.

—Ot ! wszake róne rzeczy syszy si na miecie.

Zreszt widzielimy Craudalla, dyrektora trupy, dwa
tj^godnie temu w kociele. Nie chodzi on do kocioa
sucha kazania. W istocie znam innych, take, któ-

rzy tego nie czyni, zwaszcza jeeli mog usysze
co lepszego.

Rachela nie zarumienia si tym razem, tylko od-

para spokojnie:
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—Jeste pan w bdzie. iNie zamierzam wcale

wstpi na scen.

—Wielka szkoda. Miaaby pani powodzenie.

Kady mówi tylko o pani piewie.

Tym razem Rachela zapaaa prawdziwym g'nie-

wem.
Nim si moga zdoby na sowo, Virginia zawo-

aa:
—Kogo rozumiesz przez kadego?
—KogoV Eozumiem wszystkici, którzy siiciaj

miss Winslow co niedziela. Kiedy j zreszt sysze
mona V Powtarzam, e to wielka szkoda, i publicz-

no poza Raymondem nie usyszy jej gosu.

—Mówmy o czem innem—rzeka Rachela nieco

ostro.

Madame Page spojrzaa na ni i odezwaa si bar-

dzo uprzejmie

:

—Moja droga, Rollin nie powiedziaby ci pustego

komplementu. Pod tym wzgldem podobny jest do

swego ojca. Ale my wszyscy pragniemy dowiedzie

si czego o twoich planach. Rocimy sobie do tego

prawo po starej znajomoci, uwaasz. A Virginia po-

wiedziaa nam ju o propozycyi ze strony kompanii

koncertowej.

—Sdziam oczywicie, e jest to publiczn ta-

jemnic—rzeka Yirginia z umiechem.—Wiadomo
pojawia si wczoraj The New«j.

—Tak, tak—odpara Rachela pospiesznie.—Rozu-

miem to dobrze, madame Page. Otó Virginia i ja

mówiymy o tem. Postanowiem nie przyj oferty

i oto wszystko, co dotd mog o tem powiedzie.

Rachela posiadaa wiadomo faktu, e rozmowa

do tego punktu zmniejszaa jej wahanie si odnonie
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do oferty koncertowej i skaniaa do postanowienia,

któreby bezwarunkowo zadowolio jej wasny sd co

do prawdopodobnego postpowania Cirystusa. Nie

yczya sobie atoli wcale, aby postanowienie jej miao
si sta wasnoci publiczn. To co Rollin Page

powiedzia i sposób, w jaki to powiedzia, przyspie-

szyo jej zdecydowanie si.

—Czy nie zechciaaby, Raciela, da nam powo-

dów odrzucenia oferty? AYszake to bardzo dobra

sposobno dla takiej modej jak ty dziewczyny. Czy

nie sdzisz, e szeroka publiczno powinnaby ci

usysze: Jestem w tym razie zdania Rollina. Taki

gos jak twój naley si liczniejszemu audytoryum, ni
Raymond i Pierwszy koció.

Raciela Winslow bya powcigliwa z natury.

Wzdrygaa si przed publicznem ogaszaniem swych

planów lub swych myli. Ale przy caej powcigli-

woci trafiay si u niej czasami nage wybuchy, które

nie byy niczem innem, jak impulsywnym, szczerym,

rzetelnym wyrazem jej najskrytszych uczu osobis-

tych. Mówia teraz w odpowiedzi na pytanie madame
Page pod wpywem jednej z tych rzadkich chwil ot-

wartoci, która zwikszaa pont jej caego charak-

teru.

—Nie mam innego powodu nad przekonanie, e
Chrystus postpiby tak samo—powiedziaa, patrzc

w oczy madame Page jasnem i powanem spojrzeniem.

Madame Page zarumienia si a Rollin wytrzesz-

czy oczy. Nim babka moga sowo powiedzie, odez-

waa si Yirgitiia. Rosnce zarumienienie dowodzio

jasno, do jakiego stopnia bya wzburzona. Biaa,

jasna pe Virginii bya zdrowa, ale stanowia wybitne

przeciwiestwo do poudniowego typu urody Racheli.
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—Wiesz przecie, babko, emy przyrzeky oprze

na tej zasadzie swoje postpowanie przez rok. Pro-

pozycya Maxwella bya jasna dla wszystkich, którzy

j syszeli. Nie byymy w stanie doj do naszych

postanowie dosy szybko. Trudno poznania, jakby

Chrystus postpi zakopotaa w wysokim stopniu i

Rachel i mnie.

Madame Page spojrzaa ostro na Virgini zanim

si odezwaa.

—Rozumiem oczywicie twierdzenie Maxwella.

Jest ono wprost niemoliwe do przeprowadzenia w
praktyce. Byam przekonana swego czasu, e ci, któ-

rzy uczynili lub, przekonaj si o tem bardzo prdko
i zaniechaj go jako chimerycznego i niedorzecznego.

Nie mam nic do powiedzenia o sprawach miss Win-

slow, lecz—zatrzymaa si chwil, a potem mówia z

naciskiem, który by czem nowem dla Racheli—ufam,

e ty Virginio nie masz gupich poj w tym kierunku.

—Mam bardzo wiele poj—odpara Virginia spo-

kojnie.—Czy one s gupie lub nie, zaley od mego
waciwego zrozumienia tego, coby On uczyni. Jak

skoro tylko pojm to, postpi tak samo-

—Przepraszam panie—rzek RoUin, wstajc od

stou.—Konwersacya zaczyna przekracza moj zdol-

no pojmowania, wic udam si do biblioteki na

cygaro.

Wyszed z jadalni, poczem zapanowaa chwila

milczenia. Madame Page czekaa a suca przyniesie

jaki drobiazg a potem poprosia j, eby sobie wysza.

Bya rozgniewana, a gniew jej by straszny, jakkol-

wiek hamowany nieco obecnoci Racheli.

—Jestem, moje mode panny, starsza od was o

kilka lat—rzeka, a jej tradycyjny sposób trzymania
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si rós w oczach Racheli do wielkoci olbrzymiej za-

pory pomidzy ni a pojciem Chrystusa jako ofiary.

—Cocie luboway w duchu faszywego uczucia, to

wedug mnie jest niemoliwe do wykonania.

—Czy sdzisz, babko, e nie zdoamy w aden
sposób postpowa na wzór Chrystusa, lub czy sdzisz,

e gdy spróbujemy, to obrazimy zAvyczaje i przesdy
towarzyskie—spytaa Virginia.

—Nie jest rzecz wymagan ! Nie jest wcale po-

trzebn! Zreszt, jake ty moesz dziaa.—Madame
Page urwaa i zwrócia si do Racheli.

—Có matka powie na pani postanowienie? Moja
kochana, czy to nie gupota? Có wic masz zamiar

uczyni ze swym gosem?
—Nie wiem, co matka powie—odpara Rachela,

nie próbujc nawet odgadn prawdopodobnej odpo-

wiedzi matki.—Jeeli w Raymondzie bya kobieta, y-
wica wielkie nadzieje na punkcie powodzenia swej

córki jako piewaczki, to bya ni wanie miss Win-

slow.

—Ujrzysz to w zupenie innem wietle po rozum-

nem rozwaeniu rzeczy. Moja droga—cigna ma-

dame Page, wstajc od stou—poaujesz odrzucenia

oferty trupy koncertowej, czy czego w tym rodzaju.

Rachela powiedziaa jeszcze co, co wiadczyo
o walce, jak przechodzia. Po chwili odesza z uczu-

ciem, e po jej wyjciu nastpi przykra rozmowa

midzy Yirgini a jej babk. Potem dowiedziaa si,

e Yirgini przesza podczas tej sceny ze sw babk
przez kryzys uczucia, który przyspieszy jego osta-

teczn decyzy, odnonie do uycia swych pienidzy i

swej pozycyi socyalnej.

Racheli mio byo wyj i znale si ju samej.
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W umyle jej formowa si powoli plan, który chciaa

zwolna w samotnoci opracowa! Lecz nim usza
kilka kroków, spostrzega, e Rollin Page znalaz si
obok niej.

—Przykro mi przerywa myli pani, miss Win-
slow, ale wanie id przypadkiem w t sam co pani

drog i przypuszczaem, e pani nie bdzie miaa nic

przeciwko temu. Istotnie te szedem ju czas jaki

a pani nie oponowaa

!

—Nie spostrzegam pana—rzeka Rachela.

—Nicbym sobie z tego nie robi, gdyby pani o

mnie cho czasami pomylaa—rzek Rollin nagle. Po-

cign nerwowo cygara, cisn je na ulic i szed
z blad twarz.

Rachela bya zaskoczona, ale nie zaniepokojona.

Znaa Rollina od chopca, a kiedy nazywali si na-

wet nawzajem po imieniu. W ostatnich czasach atoli

co w sposobie wzicia si Racheli pooyo temu ko-

niec. Przywyka do jego komplementów, które j ba-

wiy czasami. Dzisiaj jednak pragna rzetelnie, eby
si straci.

—Czy mylisz pani kiedykolwiek o mnie, miss

Winslow?—spyta Rollin po chwili.

—O, tak, nawet czsto—odpara Rachela z umie-

chem.

—Mylisz pani o mnie obecnie?

—Tak, to jest—tak, myl.
—Co?
—Chcesz pan, ebym bya bezwzgldnie szczera.

—Oczywicie.
•—Zatem mylaam e chciaabym, eby pan by w

tej chwili gdzieindziej, nie tu.
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Rollin przygryz wargi i mia ponury wyraz

twarzy.

—Suchaj, Racielo. Oli, wiem, e mi tal^ mówi
nie wolno—ale musz talv mówi czasami; znasz moje

uczucia. Dlaczego traktujesz mnie tali surowo? Daw-
niej lubia mnie nieco, wszak prawda?

—Czy tak? Oczywicie bawilimy si doskonale

jako ctiopiec i dziewczyna. Ale teraz jestemy ju
starsi.

Racliela cigle jeszcze mówia w lekki, atwy spo-

sób, w jaki zwyka bya mówi. Cigle jeszcze bya
nieco zajta swym planem, który zamcio zjawienie

si Rollina.

Czas jaki szli obok siebie w milczeniu. Avenue
byo pene ludzi. Wród przeciodniów znalaz si i

Jasper Ciase. Ujrza Rachel i Rollina i pokoni si
im przechodzc. Rollin ledzi Rachel pilnie.

—Pragnbym by Jasperem Chase ; moebym by
wtedy inaczej traktowany—rzek kaprynie.

Rachela zarumienia si pomimo woli. Nie po-

wiedziaa ani sowa i przyspieszya nieco kroku. Rollin

zdawa si by zdeterminowanym powiedzie co, a

Rachela widocznie nie czua si na siach przeszko-

dzi temu. Zreszt, pomylaa, teraz tak samo moe
si dowiedzie prawdy, jak i innym razem.

—Wiesz dobrze, Rachelo, jakie wzgldem ciebie

ywi uczucie. Czy mog mie jak nadziej ? Móg-
bym ci uczyni szczliw. Kocham ci ju tyle lat.

—Ba, ile ja wedug pana mam lat?—przerwaa
Rachela nerwowym miechem, bo wysza ze swej zwy-

kej równowagi.

—Wiesz pani, co myl—cign Rollin uporczy-
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wie.—Nie miaa pani racyi mia si ze mnie dlatego,

e pragn si z pani oeni.
—Ja si te nie miej! Ale na nic si panu

nie zda mówi, Eollinie—rzeka Rachela po chwili wa-

hania, wymawiajc jego imi w tak swobodny i prosty

sposób, e nie móg do tego przywizywa adnego
innego znaczenia, ni poufaoci na podstawie starej

przyjani—To jest niemoliwe.

Ustawicznie jeszcze bya nieco wzburzona faktami

owiadczyn na ulicy. Ale haas uliczny czyni roz-

mow tak poufn, jak gdyby si znajdowali w zam-

knitym pokoju.

—Czyby jednak, to jest, czy sdzisz, e gdyby
mi daa czas, to jabym. . .

—Nie—rzeka Rachela, a mówia z moc; potem

pomylaa, e cho mimo woli, odezwaa si nieco

ostro.

Przez czas jaki szli w milczeniu. Zblia si do

mieszkania Racheli, która pragna zakoczy t roz-

mow.
Gdy skrcili z Avenue na jedne spokojnych ulic,

RoUin przemówi nagle i z wielk mskoci rón od

tej, jak do tej pory okazywa. Gos jego zdradza

wyranie poczucie godnoci, cakiem nowe dla Ra-

cheli.

—Miss Winslow, prosz pani o zostanie moj
on. Czy mog mie nadziej* e si pani kiedy
zgodzisz ?

—Nawet najmniejszej.—Rachela mówia stanow-

czo.

—Zechcesz mi pani powiedzie dlaczego ?—stawia

pytanie tak, jak gdyby mia prawo do rzetelnej od-

powiedzi.
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—Nie ywi wzgldem pana takiego uczucia, jakie

powinna ywic kobieta wzgldem mczyzny, którego

pragnie polubi.

—Innemi sowy, nie kochasz mnie pani?

—Nie kockam i nie mog.
—Dlaczego?

Byo to drugie pytanie, którego postawienie zdzi-

wio Rachel.

—Poniewa...—zawahaa si z obawy aby nie po-

wiedzie za wiele w chci powiedzenia cisej prawdy.

—Powiedz mi tylko dlaczego. Nie moesz mi pani

zrobi wikszej przykroci, ni uczynia.

—Otó nie kocham pana i kocha nie mog, po-

niewa nie masz pan celu w yciu. Co pa(n robisz

kiedykolwiek dla poprawienia wiata? Czas swój

trwonisz pan w klubach na rozrywkach, w podróach,

w zbytku. Có w takiem yciu ma pociga kobiet?

—Zapewne, e nie wiele—rzek Rollin z lekkim

umiechem.—Mimo to, nie zdaje mi si, abym by
wiele gorszym od reszty otaczajcych mnie mczyzn.
A nie jestem jeszcze tak zy, jak niektórzy z nich.

Cieszy mnie, e znam pani powód.

Stan nagle, zdj kapelusz, ukoni si powanie
i zawróci. Rachela sza dalej do domu i wpada do

swego pokoju, wzburzona wypadkim, który narzuci

.si jej uwadze tak niespodziewanie.

Gdy miaa czas zastanowi si nad tem wszyst-

kiem, ujrzaa, e wyrok, wydany przez ni na Rollina

Page, potpia i j sam. Jaki ona miaa cel w yciu?
Bya zagranic, gdzie studyowaa u jednego ze syn-

nych nauczycieli europejskich. Wrócia do Raymondu
i piewaa w chórze, Pierwszego kocioa przez cay
rok. Pacono jej za to dobrze. A do owej niedzieli
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przed dwoma tygodniami bya z siebie cakiem zado-

wolona, jakote i ze swego stanowiska. Podzielaa

ambicy swej matki i przewidywaa tryumfy w wie-

cie muzycznym. Jaka inna karyera moga j czeka,

ni zwyczajna karyera kadej piewaczki?

Postawia sobie pytanie powtórnie, a w wietle

odpowiedzi, danej Rollinowi, spytaa po raz . drugi,

czy posiadaa sama wielki cel w yciu? Jakby Chry-

stus postpi? W gosie jej by majtek. Wiedziaa

ona o tem, niekoniecznie przez osobist pych lub za-

wodowy egotyzm, ale poprostu wiedziaa jako o fak-

cie. Nie moga zaprzeczy, e przed dwoma tygod-

niami jeszcze, miaa zamiar uy swego gosu dla ro-

bienia pienidzy i zyskania poklasku, oraz uwielbienia.

Bye to o wiele wyszy cel od tego, dla jakiego y
RollinPage?

Siedziaa w swym pokoju dugi czas, w kocu
zesza na dó z postanowieniem otwartego pomówienia

z matk o ofercie towarzystwa koncertowego i swym
nowym planie, który zwolna w jej umyle dojrzewa.

Raz ju mówia ze sw matk, która spodziewaa si,

e Rachela zgodzi si na propozycy i rozpocznie ka-

ryer cieszcej si powodzeniem piewaczki.

—Matko—rzeka Rachela, przystpujc wprost

do rzeczy, jakkolwiek obawiaa si rozmowy.—Posta-

nowiam nie przyczy si do towarzystwa. Mam
suszny powód do tego.

Miss Winslow bya okaza, przystojn kobiet,

lubic liczne towarzystwo, pragnc wybitnego miej-

sca w spoeczestwie i oddan, wedug zwykych po-

j o powodzeniu, powodzeniu swych dzieci. Naj-

modszy jej syn, Lewis, o dziesi lat modszy od Ra-

cheli, by ju gotów do ukoczenia w lecie akademii
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wojskowej. Tymczasem, ona i Rachela pozostaway

i^azem w domu. Ojciec Racheli, podobnie jak ojciec

Yirginii, umar podczas pobytu rodziny zagranic.

Podobnie jak Yirginia znalaza si ona przy swej

obecnej zasadzie postpowania w zupenym antagoniz-

mie z bezpoderniem otoczeniem domowem.

Miss Winslow czekaa na dalszy cig-

—Znasz matko lub, jaki uczyniam dwa tygodnie

temu? lub Maxwella?

—Nie, mój. Wiesz matko o co chodzi?

—Zdaje mi si, e wiem. Oczywicie wszyscy

czonkowie kocioa pragn naladowa Chrystusa,

oraz wstpowa w Jego lady o ile to si zgadza z na-

szem obecnem otoczeniem. Ale w jakim to jest zwiz-

ku z twojem postanowieniem w sprawie towarzystwa

koncertowego ?

—W blizkim zwizku. Po zapytaniu si: jakby

Chrystus postpi? i udaniu si do róda powagi po

rozum, jestem zniewolona uzna, jako nie wierz, iby

On w mojem pooeniu uczjmi taki uytek ze swego

gosu.

—Dlaczego? Czy jest cokolwiek zego w takiej

karyerze ?

—Nie, przynajmniej nie zdaje mi si.

—Czy zamierzasz sdzi innych ludzi, którzy uy-
waj swego gosu w ten sposób ? Czy chcesz twierdzi,

e oni nie postpuj tak, jakby Chrystus postpi?

—Matko, pragn, aby mnie zrozumiaa. Ja nie

chc sdzi innych. Nie potpiam innych piewaków
zawodowych. Ja tylko wyznaczam swoj wasn dro-

g postpowania. Jak ja na to patrz, to przychodz

do przekonania, e Chrystus postpiby w inny sposób.

—Jaki inny sposób?
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Miss Winslow nie stracia jeszcze panowania nad

sob. Nie rozumiaa pooenia, ani te Racheli wród
tego pooenia, pragna jeno, eby karyera jej córki

bya tak wspaniaa, jak si jej wrodzony dar spodzie-

wa dozwala. Bya ona pewna, e z chwil, gdy

obecny niezwyky zapa religijny w Pierwszym kocie-

le minie, Rachela pokieruje swe ycie publiczne zgo-

dnie z yczeniami rodziny. Bya ona cakiem nieprzy-

gotowan na nawstpn uwag Racheli.

—W jaki? W sposób, przynoszcy usug ludz-

koci tam, gdzie ona najwicej usugi piewu potrze-

buje. Postanowiam, matko, uy mego gosu w jaki

laki sposób, któryby zadowoli moj wasn dusz, e
czyni co lepszego nad podobanie si modnym su-

chaczom lub nad robienie pienidzy, a nawet nad za-

spokojenie mego wasnego zamiowania do piewu. Za-

mierzam czyni co takiego, co mnie zadowolni, gdy

si zapytam: ''Jakby Chrystus postpi?" A nie je-

stem i nie mog by- zadowolona, gdy pomyl o sobie

jako ó uczestniczce karyery zwykej piewaczki kon-

certowej.

Rachela mówia z si i powag, które zdziwiy

jej matk. Miss Winslow wpada obecnie w gniew.

Nigdy za nie staraa si ukrywa swych uczu.

—To po prostu jest nonsensem! Rachelo jeste

fanatyczk. Có ty moesz takiego uczyni?
—wiatu suyli mczyni i kobiety, którzy dali

mu inne rzeczy, ni talenty. Dlaczego ja posiadajca

dar naturalny mam zaraz oboy go cen targow i

kaza sobie zapaci moliwie najwicej ? Wiesz mat-

ko, e uczya mnie zawsze rozwaa moj karyer
muzyczn w wietle finansowego i towarzyskiego po-

wodzenia. Od chwili uczynienia mego lubu nie zdol-
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na jestem wyobrazi sobie, eby Chrystus przyczy
si do kompanii koncertowej dla robienia tego, co

jabym robia i dla prowadzenia takiego ycia, jakie

jabym w danym razie prowadzi musiaa.

Miss Winslow powstaa, poczem znowu usiada.

Z wielkim wysikiem panowaa nad sob.

—Có wic zamierzasz czyni? Nie odpowiedzia-

a jeszcze na moje pytanie.

—Tymczasem bd dalej piewa w kociele.

Jestem zobowizana piewa tam jeszcze ca wiosn.

W cigu tygodnia za bd piewa na zebraniach w
White Cross.

—Co ! Eachela Winslow ! . . . Czy ty wiesz, co ty

mówisz? Czy ty wiesz, jaki gatunek ludzi spotkasz

tam?
Rachela zadraa niemal przed matk. Na chwil

zachwiaa si i milczaa.

—Wiem bardzo dobrze. To wanie powód, dla

którego tam si wybieram. Mr. i Miss Gray pracuj

tam ju od kilku tygodni. Dowiedziaam si dopiero

dzi rano, e potrzebuj piewaków kocielnych do

pomocy w mityngach. Uywaj oni namiotu. Jest

to w czci miasta, gdzie najwicej potrzeba chrzeci-

jaskiej pracy. Ofiaruj im swoj pomoc. Matko!

—zawoaa Rachela z uczuciem po raz pierwszy

—

pragn robi cokolwiek, co bdzie wymagao z mej

strony ofiary. Wiem, e mnie nie pojmiesz, matko.

Ale ja pragn pocierpie nieco. Comy czynili cae

nasze ycie dla cierpicych i grzeszcych mieszka-

ców Raymondu? Ilemy si zapierali, lub ilemy

powicili osobistej wygody czy przyjemnoci dla

ubogosawienia miejsca* w którem mieszkamy, lub

dla naladowania ycia Zbawiciela wiata? Czy
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cigle mamy tak czyni, jak nam dyktuje samolubne

spoeczestwo, poruszajc si po swej wakiej droy-
nie przyjemnoci i rozrywek, bez zaznatiia cierpienia,

które dopiero co kosztuje?

—Czy masz dla mnie kazanie?—spytaa miss

"Winslow zwolna.

Rachela rozumiaa sowa matki.

—Nie, mam kazanie dla siebie samej—odpara
agodnie.

Przerwaa na chwil jakby oczekujc, e matka
powie jeszcze co wicej, a potem wysza z pokoju.

Wszedszy do wasnego pokoju, poczua, e o ile to

si do jej matki odnosio, to nie moga spodziewa si
ani wspóczucia ani nawet prostego zrozumienia sie-

bie.

Uklka. miao mo2fna powiedzie, e w cigu
dwóch tygodni od czasu kiedy koció Henryka Max-
wella ujrza t obdart posta z wytartym kapelu-

szem, wicej czonków jego parafii padao na kolana

dla modlenia si, ni dziao si podczas caego po-

przedniego przebiegu jego probostwa.

Gdy si podniosa pikna jej twarz bya wilgotn
od ez. Usiada w zamyleniu na chwil, a potem na-

pisaa list do Virginii Page. Posaa go do niej przez

umylnego posaca, a potem zesza znowu na dó,
aby powiedzie swej matce, e ona i Virginia wy-
bieraj si wieczorem do White Cross dla widzenia si
z Mr. i Miss Gray, misyonarzami.

—Wuj Yirginii, Dr, West, bdzie nam towarzy-

szy, jeeli i ona pójdzie. Prosiam j, eby go wez-

waa telefonicznie i posza z nami. Wiktor jest przy-

jacielem Grayów i bra udzia w kilku zeszorocznych

mityngach.
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Miss Winslow nie rzeka ani sowa. Sposób jej

zaciowania si dowodzi zupenego potpienia post-

powania Kacheli, która czua jej nie ujawiajc si

w sowach, gorycz.

Okoo siódmej Wiktor i Yirginia pojawili si, i

wszystko troje udali si na mityng w Wiite Cross.

Bya to najbardziej osawiona dzielnica w caem
Kaymond. Znajdowaa si ona w pobliu warsztatów

kolejowych i magazynów. Najgorsze elementy Kay-

mondu gromadziy si w tej okolicy. Byo tam puste

pole, uywane w lecie przez towarzystwo cyrkowe i

wdrowne trupy. Zamykay je szeregi knajp, lub gry

hazardowej, oraz tanich i brudnych hoteli.

Pierwszy koció w Raymond nie tkn nigdy

kwestyi tego placu. Bya ona za brudna, za ordy-

narna, za wystpna, za straszna w bliszem zetkniciu

si. Bdmy sprawiedliwi. Próbowano oczyci to

straszne miejsce przez posanie przygodnego komitetu

piewaków, nauczycieli szkóek niedzielnych, oraz mi-

syonarzy z rónych kocioów. Ale koció w Eay-

mond jako instytucya, w istocie nie uczyni nigdy

nic dla pozbawienia placu charakteru stolicy czarta.

W tej wic wystpnej czci Raymondu wdro-
wny misyonarz i jego dzielna maa ona rozbili spory

namiot i zaczli mityngi. Bya to wanie wiosna, a

wieczory zaczynay by ju przyjemne. Misyonarz

prosi o pomoc lud chrzecijaski i dozna wicej ni
zwyczajnej zachty. Czu on atoli wikszej iloci lep-

szej muzyki. Podczas mityngów ubiegej niedzieli

rozchorowa si organista. Ochotnicy z miasta byli

nieliczni i gosy nie przedstawiay nic osobliwego.

—^Bdziemy mie dzisiaj wieczorem may mityng

—rzeka jego ona, gdy weszli do namiotu nieco po
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siódmej godzinie i zaczli ustawia krzesa, jakote

zapala wiato.
—Tak i ja myl.
Mr. Gray by maym energicznym czowieczkiem

o miym gosie i odwadze szlachetnego zapanika.

Zdoa on zyska ju sobie przyjació w okolicy, a je-

den z nawróconych przez niego, mczyzna o ocia-
ym wyrazie twarzy, który tylko co wszed, wzi si

do pomagania w ustawianiu stoków.

Mina ju oma godzina, kiedy Aleksander Pow-

ers roztworzy drzwi swego biura i mia uda si do

domu. Zamierza wsi do tramwaju na rogu placu

dzielnicy White Cross. W miar zbliania si zacz
zwraca uwag na piew dochodzcy z namiotu.

By to gos Racheli Winslow, który zwróci na

siebie jego uwag, pomimo wewntrznej walki nad

swem pytaniem, na które poza sob szuka odpowie-

dzi. Nie doszed on jeszcze do adnego wniosku. Ja

ka niepewno drczya go. Caa jego poprzednia

czynno jako kolejarza bya najlichszem przygoto-

waniem do poniesienia ofiary. To te nie by jeszcze

w stanie powiedzie, co w tej sprawie uczyni.

Có to ona takiego piewa? Jakim porzdkiem
Rachela Winslow moga znale si tutaj ? Kilka s-
siednich okien otworzyo si- Kilku mczyzn, spie-

rajcych si w knajpie, zatrzymao si suchajc. Inne

postacie spieszyy w kierunku placu i namiotu.

Niewtpliwie Racheli Winslow nie czua si ni-

gdy szczliwsza w swem yciu. W taki sposób nie

piewaa nigdy w Pierwszym kociele. By to cudowny
gos. Có wic ona takiego piewaa? Aleksander

Powers, superintendent warsztatów kolejowych, zno-

wu przystan nasuchujc

:
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Dokd On mnie zaprowadzi, tam pójd,

Dokd On mie poprowadzi, tam pójd,

Dokd On mie poprowadzi, tam pójd,

Pójd z Nim, z Nim,

Ca drog.

Brutalne, gupie, ordynarne, nieczyste ycie dziel-

nicy zaczo przechodzi w now faz, gdy piew, o

tyle czysty, o ile otoczenie byo nieczyste, zacz prze-

nika do knajp, nor i cuchncych mieszka. Kto
przesuwajcy si okoo Powersa, odrzek na pytanie

:

—Namiot zaczyna si dzisiaj przepenia. Oto,

co talent nazywa muzyk.
Superintendent skierowa swe kroki ku namio-

towi. Potem zatrzyma si. Po chwili wahania wsiad
do tramwaju na rogu i pojecha do domu. Ale zanim

przesta sysze piew Racheli ju da sobie odpo-

wied na pytanie, jakby Chrystus postpi.
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ROZDZIA IV.

Gdyby ktokolwiek przyby do

mnie, to niech si zaprze siebie,

wemie 3wój dzienny krzy i

postpuje za mn.

Henryk Maxwell chodzi po swym gabinecie tam

i sam. Bya to roda, to te zacz rozmyla nad te-

matem do wieczornej suby Boej, przypadajcej

wanie tego wieczora.

Przez jedno z okien gabinetu móg widzie wy-

smuke kominy warsztatów kolejowych.

Szczyt namiotu misyonarza wznosi si nieco po-

nad budynki czworoboku domostw.

Proboszcz Pierwszego kocioa wyziera precz to

okno, ile razy chodzc zbliy si do niego. Po chwili

usiad przy biurku i podsun sobie duy kawa pa-

pieru.

Po chwili namysu napisa wielkiemi literami jak

nastpuje

:

Rzeczy, któreby Chrystus zapewne wykona w tej

parafii.

1) yby w prosty, skromny sposób, bez niepo-

trzebnych zbytków z jednej, a nadmiernego ascetyz-

mu z drugiej strony.

2) Kazaby bez obawy przed hipokrytami w
kociele bez wzgldu na ich spoeczne znaczenie lub

na bogactwo.

3) Okazywaby w jakikolwiek praktyczny spo-

sób wspóczucie i mio dla prostego ludu, zarówno
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jak i dla ludzi zamonch, wyksztaconych, i wyrafino-

wanych, stanowicych wikszo kocioa i parafii.

4) Stanby po stronie wielkich spraw ludzko-

ci w taki jaki osobisty sposób, któryby wymaga za-

parcia si i cierpienia.

5) Kazaby przeciwko knajpom w Raymondzie.

6) Staby si znanym przyjacielem i towarzy-

szem grzeszników w White Cross.

7) Zaniecha tego lata wycieczki do Europy.

(Byem tam dwa razy i nie mog twierdzi, abym po-

trzebowa koniecznie wypoczynku. Czuj si zdro-

wym i mógbym si wyrzec tej przyjemnoci, uywszy
pienidzy dla kogo, kto potrzebuje wakacyi wicej,

ni ja. Zapewne jest w miecie dosy takich ludzi).

8) Cóby Chrystus jeszcze zrobi na stanowisku

Henryka Maxwella ?

Posiada on wiadomo w pokorze, która mu
bya dawniej obca, e jego zarys prawdopodobnej

dziaalnoci Chrystusa, odznaeza si ogromnym bra-

kiem pogbienia i siy, lecz szuka on konkretnych

form, w które mógby ubra swe myli o postpowaniu
Chrystusa. Kady punkt, który na papierze napisa,

znaczy dla niego zupeny przewrót w zwyczajach, za-

chowywanych przez cae lata zawodu kapaskiego.
Pomimo to szed jeszcze gbiej do róde ducha

chrzecijaskiego. Nie próbowa pisa wicej, lecz

siad przy biurku pogrony w wysiku coraz wik-
szego ducha Chrystusa w swem wasnem yciu. Za-

pomnia o specyalnym temacie na mityng, na jaki

rozpocz swe ranne studya.

Tak by zaobsorbowany swemi mylami, e nie

sysza gosu dzwonka, dopiero, ockn si, gdy su-

ca zaanonsowaa odwiedziny.
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Maxwell podszed ku schodom, poprosi Graya na

gór.—Tu moemy swobodniej rozmawia.

Gray wszed tedy na gór i objani cel swego

przyjcia. Chc, eby mi pan pomóg. Mr. Maxwell.

Syszae pan oczywicie, jakiemy mieli pyszne mi-

tyngi w poniedziaek i wczoraj wieczorem. Miss Win-

sów wicej osigna swoim gosem, nibym ja by
w stanie, a namiot jest ju zamay dla zebra.

—^Syszaem o tem. Tamci ludzie syszeli j po

raz pierwszy. Nic dziwnego, e zostali pocignici.
—^Bya to zadziwiajca rewelacya dla nas, i nadz-

wyczaj zachcajce zdarzenie w przebiegu naszej pra-

cy. Przyszedem prosi,^ eby pan zechcia powie-

dzie nam dzi wieczorem kazanie. Cierpi na silny

katar. Nie wolno mi naraa znowu swego gosu.

Wiem, e wymagam wiele od tak mocno zajtego

czowieka. Ale jeeli nie moesz pan przyj, powiedz

pan otwarcie, a udam si do kogo innego.

—Pryykro mi, bo mam dzi swój zwyky mitjoig

—rzek Henryk Maxwell. Potem zarumieni si i do-

da:—ale postaram si rzecz tak uoy, aby przyj
koniecznie. Moesz pan liczy na mnie.

Gray podzikowa mu serdecznie i zabiera si
do odejcia.

—Nie zostaniesz pan u mnie chwil, panie Gray?

Pomodlilibymy si razem.

—Owszem—odpar Gray powanie.

Obaj mczyni uklkli w gabinecie. Mr. Max-
well modli si jak dziecko. Gray by do ez wzruszo-

ny podczas klczenia. Byo co budzcego lito w spo-

sobie, w jaki ten czowiek, który pdzi swój duchow-

ny ywot w tak ciasnych granicach praktyki, baga
obecnie o rozum i si, potrzebne do przemówienia
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przed ludnoci czworoboku.

Gray powsta i wycign rk.
—Nieci ci Bóg bogosawi, panie Maxwell.

Jestem pewien, e duch udzieli panu siy dzisiaj wie-

czorem.

Henryk Maxwell nie odrzek nic. Nie mia przy-

zna nawet przed sob samym, e i on tak mia na-

dziej. Ale pomyla tylko o swym lubie, co dao
mu jakie uspokojenie, dziaajce oywczo zarówno

na serce jak i umys.
Oto w jaki sposób stao si, e gdy suchacze

Pierwszego kocioa znaleli si w sali odczytowej,

spotkaa ich niespodzianka-

Zebraa si niezwykle dua ilo suchaczy. Od
czasu owego osobliwego ranka niedzielnego mityngi

dla modlitwy byy tak liczne jak nigdy przedtem w
historyi Pierwszego kocioa.

Henryk Maxwell przystpi natychmiast do rze-

czy. Oznajmi o pracy Graya i o jego próbie.

—Czuj si powoanym do udania si tame dzi

wieczorem, a ju wam zostawiam postanowienie odby-

wania mityngu tutaj. Najlepszym wedug mnie pla-

nem byoby, gdyby kilku ochotników poszo ze mn
razem do czworoboku w celu udzielenia pomocy,

reszta za niech zostani tu i prosi, aby duch by z

nami.

Pó tuzina ochotników udao si z Henrykiem Max-
wellem, reszta za pozostaa w sali odczytowej. Max-

well nie móg uwolni si od myli, e wród wszy-

stkich czonków jego kocioa nie znalazoby si na-

wet dwudziestu uczniów, zdolnych do pracy, prowa-

dzcej z powodzeniem grzesznych ludzi ku poznaniu

Chrystusa. Ale myl ta nie zatrzymaa si w jego
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umyle, aby go drczy, ale wesza w skad jego no-

wej koncepcyi o znaczeniu chrzecijaskiego uczen-

nictwa.

Kiedy dosign razem z grupk swych ochotni-

ków czworoboku, namiot by ju natoczony. Trudno

im byo dosta si do maej estrady. Rachela znaj-

dowaa si ju tam z Yirgini i Jasperem Chase, któ-

ry przyszed tym razem w zastpstwie doktora.

Kiedy mityng rozpocz si piewem, w którym

Rachela wykonaa solo, obecni za wzili udzia w
chórze, nie monaby w namiocie wetkn ani szpilki.

Noc bya agodna, tak, e ciany namiotu podniesiono,

umoliwiajc w ten sposób branie udziau w mityngu

ludziom i poza namiotem znajdujcym si-

Po piewie i modlitwie, wygoszonej przez jedne-

go z obcnych ksiy miejskich, Gray wyuszczy przy-

czyny, dla których sam nie móg mówi, poczem w
swój prosty sposób odda sprawowanie suby Boej
w rce ''Brata Maxwella z Pierwszego kocioa."

—Có to za facet?—spyta jaki zachrypy gos

z poza namiotu.

—Ksidz Pierwszego kocioa. Mamy tu dzisiaj

ca arystokracy.

—Z Pierwszego kocioa powiadasz ? Ja go zinam.

Mój landlord ma tam jedno z frontowych siedze

—

rzek inny gos, któremu towarzyszy miech, ponie-

wa mówc by waciciel ^'salonu."

—^Wyrzucie lin ratunkow poprzez czarn fal

—zacz pijany mczyzna w pobliu maniotu, nie-

wiadomie tak naladujc nosowy ton wdrownego
piewaka, e salwy miechu i okrzyki uznania ozway
si wokó niego. Ludzie z namiotu zwrócili si w
stron zamieszania. Ozway si gosy: "Wyrzuci go!
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Suchajcie Pierwszego kocioa! Dajcie nam jeszcze

troch piewu!
Henryk Maxwell powsta i zadra z obawy. Nie

byo to wcale podobne do kazania przed starannie

ubranymi, przyzwoitymi, dobrze uoonymi ludmi z

bulwarów. Zacz mówi, ale zamieszanie wzrastao.

Gray zszed pomidzy tum, ale nie by w stanie uspo-

koi go. Henryk Maxwell podniós rami i gos.

Tum w namiocie zacz zwraca nieco uwagi, ale

wrzawa na zewntrz wzrastaa. W kilka chwil audy-

toryum byo poza sfer wpywu Maxwella, który te
zwróci si ze smutnym umiechem do Racheli.

—Zapiewaj pani cokolwiek, miss Winslow. Pa-

ni bd sucha—rzek, poczem usiad i skry twarz

w donie.

Rachela czua si na siach podoa zadaniu.

Virginia siedziaa przy organie, a Rachela popro-

sia j o kilka taktów hymnu

:

Zbawicielu, id przed siebie.

Kierowana przez Ciebie,

Cho nie widz doni.

Która mnie prowadzi;

Uspokojona w swem sercu,

Nie boj si niczego zego,

A jedyn wol moj
Bdzie sucha Twojej woli.

Zaledwie Rachela przepiewaa pierwszy wiersz,

gdy zgromadzeni w namiocie zwrócili si ku niej,

uciszeni i peni szacunku. Zanim skoczya zwrotk,
czworobok by opanowany i uspokojony. Znalaz si
on u jej stóp jakby jakie dzikie zwierz, piewem
czarownym upojone i ujarzmione. Ah

!
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Czeme byy pytkie, naperfumowane, krytyczne

audytorya sal koncertowycli w porównaniu z tym

brudnym, pijanym, nieczystym, nizko upadym tu-

mem, który dra i paka i wpada w dziwn, smt-

n zadum pod wpywem gosu tej piknej modej

kobiety? Henryk Maxwell, podniósszy gow i uj-

rzawszy ten motoch tak zmieniony, zrozumia coby

Chrystus uczyni z gosem takim, jaki miaa Rachela

Wiinslow. Jasper Chase siedzia z oczyma w pie-

waczk wlepionnemi, a najwysze jego pragnienia ja-

ko ambitnego pisarza, utony w mylach o tem, jakie

znaczenie mogaby posi kiedy dla niego mio
Racheli Winslow. Na zewntrz namiotu w cieniu znaj-

dowa si czowiek, którego monaby si tam naj-

mniej spodziewa—to jest Rollin Page, który potr-

cany na wsze strony przez ordynarnych mczyzai i

takie kobiety, patrzce ze zdziwieniem na eleganta

w piknym stroju, zdawa si nie troszczy wcale o

swe otoczenie, wyranie ulegajc wpywowi czaro-

wnego gosu Racheli, przyszed tylko co prosto z

klubu. Ani Rachela ani Yirginia nie widziay go tego

wieczoru.

piew si skoczy- Henryk Maxwell powsta po

raz drugi. Tym razem by cakiem spokojny. Jakby

Chrystus postpi? Przemawia tak, jak przypusz-

cza, e nigdy nie zdoa. Któ to byli ci ludzie?

Byy to niemiertelne dusze. Czeme jest chrzeci-

jastwo? Wzywaniem do pokuty grzeszników i nie-

sprawiedliwych. Jakby Chrystus przemówi? Coby

On powiedzia? Nie by w stanie wypowiedzie wszy-

stkiego, co chcia, ale sta go byo na danie bodaj

czci. W poczuciu tej pewnoci zacz. Nigdy

przedtem nie doznawa ''wspóczucia dla masy."
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Czeme masy byy dla niego w cigu dziesiciu lat

suby w Pierwszym kociele, jeeli nie nieokrelo-

nym, niebezpiecznym, brudnym i kopotliwym czyn-

nikiem w spoeczestwie, lecym poza kocioem i

jego wpywem,—czynnikiem, który sprawia mu cza-

sami niemiy stan jego sumienia? Masy stanowiy w
yciu Raymondu czynnik, o którym pisao si w dzien-

nikach jako o czem, czego prac spoeczn obj nie-

podobna. Ale teraz, gdy sta wobec tej ''masy," py-

ta sam siebie, czy nie by to tum, z jakim Chrystus

mia najczciej do czynienia i poczu w sobie istotn

mio tego tumu, która jest najlepsz wskazówk
u kaznodziei, e pojmuje istot duchownego ycia
wiata. atwo jest pokocha jednego grzesznika,

zwaszcza, jeeli jest osobicie pon-tny lub zajmujcy.

Kocha mas grzeszników znaczy posiada istotne po-

czucie chrzecijaskie.

Kiedy mityng si skoczy ,nie objawio si adne
szczególne zainteresowanie si rzecz. Ludzie wy-

nieli si szybko z namiotu, a knajpy, puste podczas

trwania zebra, znowu si oywiy- Plac, jakby w
chci odbicia sobie straconego czasu ze zdwojonym
zapaem rozpocz swe nocne pohulanki. Henryk
Maxwell i jego nieliczne towarzystwo, obejmujce
take Virgini, i "Rachel i Jaspera Chase, przeszli

wzdu szeregu knajp i jaski a nareszcie dobrnli

do rogu, gdzie przejeday wozy tramwajowe.

—To jest straszna dzielni^ca rzek Henryk Max-
well, czekajc na tramwaj.—Nigdy nie przypuszcza-

em, e Raymond posiada taki cuchncy wrzód. Nie

podobna uwierzy, aby to miasto zamieszkiwali

chrzecijanie.

LTrwa na chwil, poczem cign dalej

:



w JEGO LADY 89

—Czy sdzicie, e udaoby si kiedykolwiek usu-n t wielk kltw, jak jest knajpa? Dlaczego

nie dziaamy wszyscy razem przeciwko temu handlo-

wi? Coby Chrystus uczyni? Czyby milcza? Czyby

gosowa za udzielaniem koncesyi na te rozsadniki

zbrodni i mierci?

Henryk MaxweU mówi wicej do siebie, nieli

do obecnych. Przypomina sobie bowiem, e zawsze

gosowa za udzielaniem koncesyi, a to samo czynili

wszyscy czonkowie jego kocioa. Jakby Chrystus

postpi? Czy odpowiedziaby na to pytanie? Czy

Chrystus kazaby i wystpowa przeciwko knajpom,

gdyby y dzisiaj ? Jakby kaza i postpowa? Przy-

pumy, e nie byoby rzecz popularn gosowa
przeciwko koncesyom? Przypumy, e chrzecija-

nie sdziliby, i wszystko, co mona uczyni, to po-

piera zo i w ten sposób pobiera dochód od nieuni-

knionego grzechu. Albo przypumy, e czonkowie

kocioa byliby wposiadaniu kamienic, w których

mieszcz si knajpy, co wtedy? Wiedzia on, e tak

wanie dziao si w Kaymond. Jakby Chrystus po-

stpi?
Nastpnego dnia uda si do swego gabinetu,

dawszy sobie na to pytanie tylko czciow odpo-

wied. Myla o sprawie cay dzie. Myla o tern

jeszcze a nawet dochodzi do pewnych wniosków,

kiedy The Evening News przyniesiono mu do rk.
ona przyniosa mu gazet i usiada na chwil, aby

jej nieco poczyta.

The Eye^ning News byo chwilowo najbardziej sen-

zacyjnem pismem w Raymond. To' znaczy, e byo
redagowane w tak osobliwy sposób, i jego prenu-

meratorowie nie byli jeszcze nigdy przedtem adn
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gazet tak zainteresowani.

Po pierwsze, zauwayli nieobecno zapasów at-

letycznych, a nastpnie stopniowo zaczo im wita,
e The News nie drukowao ju wicej opisów ró-
nych zbrodni z wszystkimi szczegóami, lub opisów

skandali z ycia prywatnego. Potem zauwayli, e
ogoszenia o napojach i tytoniu zostay zupenie wy-
puszczone, razem z innemi ogoszeniami bardzo po-

dejrzanej jakoci. Zaniechanie wydania niedzielne-

go, wywoao najywsze komentarze, wreszcie tre
artykuów wstpnych budzia najwiksze zaintereso-

wanie. Wyjtek z numeru poniedziakowego pisma
wykae co Erward Norman czyni dla dotrzymania

przyrzeczenia. Artyku wstpny tak by zatytuo-

wany: *' Etyczna strona zagadnie politycznych."

Kedaktor gazety The News popiera zawsze za-

sady wielkiej partyi politycznej, bdcej obecnie u
wadzy i dlatego roztrzsa wszystkie zagadnienia po-

lityczne ze stanowiska uytecznoci lub przekona
stronnictwa, przeciw stawionego innym organiza-

cyom. Odtd, aby by zupenie uczciwym wzgldem
swych wszystkich czytelników, redaktor bdzie
przedstawia i roztrzsa zagadnienia polityczne ze

stanowiska za i dobra, innemi sowy, pierwszem py-

taniem bdzie nie: '^czy to ley w interesie naszego

stronnictwa?" albo: "czy to si zgadza z zasadami

stronnictwa?", tylko pierwsze pytanie bdzie
brzmie: "czy to lub owo jest w zgodzie z duchem i

nauk Chrystusa, jako twórcy najwyszego kodeksu
yciowego, znanego ludziom?"; to znaczy, aby by
zupenie jasnym, etyczna strona kadego zagadnienia

politycznego bdzie uwaana za stron najwaniej-

sz, a redaktor zajmie nieodzownie stanowisko takie,
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e narody zarówno jak i jednostki podlegaj temu
samemu przepisowi czynienia wszystkiego na chwa
Bo.

Ta sama zasada bdzie przestrzegana w biurze

wzgldem kandydatów na stanowiska, wymagajce
zaufania Reczypospolitej. Bez wzgldu na polityk

partyjn, redaktor pisma The News uczyni wszystko,

co jest w jego mocy, aby najlepsi ludzie dostali si
do wadzy i nie bdzie wiadomie pomaga do otrzy-

mania urzdu przez kandydata, który nie jest tego

godnym, jakkolwiek stronnictwo postanowioby go

popiera. Pierwszem pytaniem w odniesieniu do

czowieka bdzie tak samo jak i w odniesieniu do

uchwa: *'czy jest on waciwym na swoje stano-

wisko? czy jest dobrym czowiekiem i uzdolnionym ?'

'

Byo tam jeszcze wicej podobnych rzeczy; ale

przytoczylimy dosy, aby wykaza charakter arty-

kuów wstpnych. Setki ludzi w Eaymond czytao

je i przecierano sobie oczy z podziwiu. Wielu z nich

napisao natychmiast do redakcyi, eby zaprzestaa

wydawania pisma. Pismo atoli wychodzio pomimo
to i byo chciwie przez wszystkich czytane. Przy

kocu tygodnia Edward Norman wiedzia bardzo do-

brze, e faktycznie straci wielk ilo cennych pre-

numeratów. Zachowywa si wobec tego spokojnie,

jakkolwiek Clark, redaktor kierujcy, uporczywie

przepowiada ostateczne bankructwo, zwaszcza od

poniedziakowego artykuu wstpnego.
Henryk Maxwell, czytajc swej oni« gazet, wi-

dzia na kadej niemal szpalcie dowody sumiennego

wykonywania lubu ze strony Normana. Usunito
senzacyjne, argonem pisane nagówki. Tre arty-

kuu odpowiadaa cile jakoci tytuów. W dwóch



92 W JEGO LADY
szpaltach zauway, e nazwiska reporterów zostay

pod pismem umieszczone, wskutek czego zasza wy-

rana zmiana na lepsze w godnoci i stylu ich arty-

kuów.
—Tak wic Norman zaczyna dopuszcza reporte-

rów do podpisywania swych prac. Eozmawia ze

mn o tem. Dobra to rzecz, poniewa odpowiedzial-

no za prac podnosi jej warto. Dobra to rzecz

zarówno dla publicznoci, jak i dla piszcych.

Henryk .Maxwell zamilk nagle. ona podniosa

gow od jakiej pracy, któr bya zajta. M czy-

ta co z najwyszem zajciem.

—Posuchaj tego, Maryo—rzek po chwili z dre-

niem w gosie-

Aleksander Powers, superintendent warsztatów

kolejowych, wrczy dzi rano sw rezygncy z zaj-

mowanej posady, a za przyczyn poda fakt, e w rce
jego wpad pewny dowód pogwacenia midzy sta-

nowych Praw Handlowych, jakote i prawa stano-

wego, wieo uchwalonego, w celu zapobieenia, oraz

karania kombinacyi kolejowych na korzy pewnych
uprzywilejowanych klientów. Mr. Powers powiada w
swej rezyknacyi, e nie moe duej ukrya infor-

macyi przeciwko zarzdowi kolei, które posiada. Zo-

y on dowody przeciwko kompanii w rce komisyi,

która ma si obecnie zaj spraw.
The News yczy sobie wypowiedzie swoje zda-

nie o tym postpku p. Powers. Przedewszystkiem nie

moe on na tem nic skorzysta. Utraci dobrowolnie

bardzo dobr posad, podczas gdy siedzc cicho móg
j zatrzyma. Powtóre, sdzimy, e postpek ten po-

winien spotka si z uznaniem wszystkich mylcych
i uczciwych obywateli, którzy pragn, aby prawo by-
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o wykonywane a przekraczajcy go karaniu w wy-

padku takim, jak ten, gdzie si uwaa, i zyskanie

dowodu przeciwko kompanii kolejowej jest wprost

niemoliwe. Panuje ogólne przekonanie, e urzdni-

cy czstokro znaj odnone fakty, lecz wcale nie

uwaaj za swój obowizek uwiadomi wadze o a-

maniu czy obchodzeniu prawa. Rezultatem unikania

odpowiedzialnoci ze strony tych, którzy s odpo-

wiedzialnymi, jest demoralizacya kadego modego

czowieka, zostajcego w subie kolejowej. Redak-

tor pisma The News przypomina powiedzenie, wygo-

szone przez pewnego wysokiego urzdnika kolejowe-

go w naszem miecie, e niemal kady urz(Jnik w pew-

nym dziale kolejowym, któryby rozumia, jak ogrom-

ne sumy pienine zyskuje si przez sprytne obcho-

dzenie midzy stanowego Prawa Handlowego, by-

by gotów podziwia spryt, z jakim si to robi i o-

wiadczy, e kady uczyniby to samo, gdyby tylko

zajmowa odpowiednio wysokie stanowisko.

Nie potrzebujemy mówi, e taki stan rzeczy jest

zabójczy dla wszystkich szlachetniejszych i wyszych

zasad postpowania i aden mody czowiek nie moe
y w takiej atmosferze niekaranej nieuczciwoci i

bezprawia bez uszczerbku dla swego charakteru.

Naszem zdaniem, Mr. Powers uczyni jedyn

rzecz, jak móg uczyni chrzecijanin. Odda on

dzieln i doskona przysug pastwu i ogóowi pu-

blicznoci. Nie zawsze jest atwo okreli stosunek,

istniejcy pomidzy pojedynczym obywatelem a jego

ustalonym obowizkiem publicznym. W tym wy-

padku nie mamy adnej wtpliwoci, e krok, jaki

Mr. Powers postawi, zyska pochwa kadego, kto

wierzy w prawo i jego wykonywanie. S chwile, w
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których osobnik musi dziaa dla ludu, w sposób,

oznaczajcy strat i powicenie bardzo powanej na-

tury. P. Powers bdzie le zrozumiany i le tuma-
czony; ale nie ulega wtpliwoci, e postpek jego

zyska uznanie kadego obywatela, który pragnie, aby

najwiksze korporacye zarówno jak i najwystp-
niejsze jednostki podlegay tym samym prawom.
Mr. Powers postpi sobie jak lojalny i patryotyczny

obywatel. Obecnie komisya powinna zuytkowa do-

starczone przez niego dowody, które, o ile wiemy,

wykazuj bezprawie ze strony kolei. Niech si sta-

nie sprawiedliwo, bez wzgldu na stanowisko prze-

stpców.

Heinryk Maxwell skoczy i wypuci gazet z

rki.

—Musz pój do Powersa. To jest skutek jego

lubu.

Wsta a kiedy mia ju wyj ona rzeka:

—Czy sdzisz, Henryku, e i Chrystus byby tak

samo postpi?
Henryk Maxwell myla przez chwil, potem

odpar zwolna

:

—Tak, zdaje mi si, e postpiby tak. W ka-
dym razie Powers rozstrzygn w ten sposób, a kady
z nas, co uczyni lub, nie rozstrzyga zachowania si
Chrystusa dla kogokolwiek innego, jak tylko dla sie-

bie samego.

—A có bdzie z jego rodzin? Jake Mr. Pow-
ers i Celia znios ten krok?

—Z trudem, to nie ulega wtpliwoci. To wa-
nie stanowi dla niego krzy w tej sprawie. One nie

zrozumiej jego pobudki.

Henryk Maxwell wyszed i uda si do mieszkt-
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nia superintendenta. Powers wyszed na jego spotka-

nie.

Obaj znajomi ucisnli si za rce w milczeniu.

W jednej chwili zrozumieli si nie mówic ani sowa.

Nigdy jeszcze nie byo takiego zjednoczenia si po-

midzy duchownym a czonkiem jego parafii.

—Có pan teraz zamierzasz uczyni?— spyta

Henryk Maxwell po wzajemnem omówieniu caej

sprawy.

—Masz pan na myli inne stanowisko ? Nie mam
jeszcze adnego planu. Mog wróci do swego daw-

nego zajcia telegrafisty. Rodzina moja ucierpi je-

dynie w pojciu towarzyskiem.

Aleksander Powers mówi spokojnie, cho smutno.

Henryk Maxwell nie potrzebowa si pyta o uczucia

jego ony i córki. Wiedzia, e superintendent z te-

go powodu cierpia najmocniej.

—ycz sobie—rzek Powers po chwili — aby

pan dojrza jednej sprawy, to jest pracy w warszta-

tach zacztej. O ile wiem, kompania wcale si nie

sprzeciwi dalszemu prowadzeniu rzeczy. Jedn ze

sprzecznoci kompanii kolejowych jest fakt, e z

jednej strony popieraj róne przedsiwzicia chrze-

cijaskie, z drugiej za dopuszczaj si w swej pracy

biurowej najbardziej niechrzecijaskiego gwacenia

prawa. Rozumie si oczywicie, e kompaniom opa-

caj si urzdnicy wstrzemiliwi, uczciwi i po chrze-

cijasku yjcy. Nie wtpi wic, e gówny me-

chanik dozna w sprawie uywania owej izby tej sa-

mej i co i ja uprzejmoci. To te prosz pa-na o je-

dno, panie Maxwell, to jest o przypilnowanie wyko-

nania rzeczy. Zrobisz pan to? Ogólnie poje pan

moj myl. Uczynie pam na ludzi bardzo dobre
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wraenie. Odwiedzaj ich pan, jak moesz najcz-

ciej. Zach Miltona Wrighta, aby umeblowa izb

i urzdzi kuchni do gotowania kawy, jakote stoy,

na których mogliby czyta. Có, zrobisz pan to?

—Oczywicie — odpar Henryk Maxwell, który

przeduy nieco sw wizyt. Zanim atoli wyszed,

pomodli si razem z superintendentem, poczem roz-

stali si z cichym uciskiem doni który wydawa si
im nowym znakiem ich chrzecijaskiego uczennic-

twa.

Proboszcz Pierwszego kocioa wróci do domu
gboko wstrznity wypadkami ubiegego tygodnia.

Powoli stawao si dla niego rzecz jasn, e lub po-

stpowania na wzór Chrystusa, wywoywa rewolucy
nietylko w jego parafii, ale i w miecie. Kady dzie
dodawa co do powanego przestrzegania lubu.

Henryk Maxwell nie móg dojrze koca ruchu.

Znajdowa si on teraz faktycznie w pocztku wy-

padków, przeznaczonych zmieni history setek ro-

dzin nietylko w Raymond, ale i caym kraju. Kiedy

myla o Edwardzie Normanie, Racheli i p. Powers,

jakote o wynikach, jakie czyny ich ju osigny,
nie móg opanowa uczucia gbokiej ciekawoci co

do efektu, jakiby wywoao wierne wytrwanie przy

lubie ze strony tych wszystkich chonków Pierwsze-

go kocioa, którzy lub wykonali. Czy wszyscy zech-

c obstawa przy nim, lub czy niektórzy zawróc z

drogi, gdyby krzy okaza si za cikim?
Stawia on te same pytania nastpnego dnia rano,

gdy prezydent Towarzystwa chrzecijaskiego zjawi

si w jego gabinecie.

—Przypuszczam, e nie powinienem trudzi pa-

na swoj spraw—rzek mody Morris, przystpujc
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odrazu do celu swego przybycia—ale sdziem, panie

Maxwell, e zachcesz mi pan udzieli malekiej rady.

—Cieszy mnie, e przyszed. Mów dalej, Fredziu.

Henryk Maxwell zna modego czowieka od sa-

mego pocztku swego probostwa, kocha go i szano-

wa za jego sta, wiern sub kocieln.

—Otó sprawa tak si ma, e nie mam zajcia.

Wiadomo panu, e peniem obowizki reportera przy

Sentinelu przez cay ostatni rok. Zeszej soboty Mr.

Burr poleci mi uda si kolej w niedziel rano i ze-

bra szczegóy, odnoszce si do owego rozboju kole-

jowego w Junction i napisa rzecz dla specyaMego

wydania, majcego wyj w poniedziaek rano dla

ubieenia The News. Odmówiem wyjazdu, wskutek

czego straciem miejsce. By w zym humorze, inaczej

bowiem nie byby tego moe uczyni.—Przedtem trak-

towa mnie zawsze bardzo dobrze. Nie sdzisz pan, e
Chrystus byby postpi tak samo, jak ja? Pytam

si, poniewa inni mi mówi, e byem gupcem, nie

ehcc wykona pracy. Chc wiedzie, e chrzecija-

nin dziaa z pobudek, które mog si wydawa innym

czasami dziwne, ale nie gupie. Co pan o tem myli ?

—Mojem zdaniem, dotrzymae tylko swego lu-

bu, Fredziu. Nie wierz eby Chrystus zajmowa si

w niedziel robot dziennikarsk, jak to tobie pole-

cono robi.

—Dzikuj panu. Rzecz niepokoia mnie troch,

ale czem duej si nad ni zastanawiam, tem lepiej o

sobie myl.
Morris wsta, aby wyj, lecz Henryk Maxwell

pooy mionie sw do na ramiona modego czo-

wieka.

—Có tedy masz zamiar robi, Fredziu?
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—Nie wiem. Mylaem uda si do Chicago, aibo

jakiego innego wielkiego miasta.

—Czemu nie próbujesz uda si do The News?
—Nie potrzebuj nikogo. Nie mylaem nawet

udawa si tam.

Henryk Maxwell pomyla chwilk.

—Chod ze mn do redakcyi The News i pogadaj

z Normanem.
W kilka chwil póniej Norman przyj u siebie

proboszcza i modego Morrisa, a Henryk Maxwell ob-

jani pokrótce cel ich przyjcia.

—Mog da panu miejsce u siebie — rzek Ed-

ward Norman z umiechem, agodzcym jego ostre

spojrzenie. — Potrzebuj wanie reporterów, którzy-

by nie pracowali w niedziel. A co wicej planuj
specyalny rodzaj reporterki, który wanie mody
Morris moe wykonywa, poniewa sympatyzuje z

tem, coby Chrystus uczyni.

Przeznaczy Morrisowi specyalne zadanie, a Hen-

ryk Maxwell powróci do swego gabinetu z uczuciem

tego rodzaju zadowolenia (a jestto rodzaj bardzo

szlachetny), jakiego czowiek doznaje, kiedy bodaj w
czci przyczyni si do znalezienia zajcia czowieko-

wi pracy pozbawionemu.

Zamierza wraca do swego gabinetu, ale w dro-

dze do domu min jeden ze sklepów Miltona

Wrighta. Przyszo mu na myl zaj i pogada ze

swym parafianinem, oraz yczy mu powodzenia w
jego usiowaniu wprowadzenia Chrystusa do swego

interesu. Ale kiedy wszed do biura, Milton Wright
prosi go usilnie, aby zatrzyma si dla omówienia nie-

których jego planów. Henryk Maxwell pyta samego

siebie, czy by to ten sam Milton Wright, którego
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zna poprzednio, tak wybitnie praktyczny wedug
zwyczajnego kodeksu wiata iandlowego, traktujcy

rzecz przedewszystkieni ze stanowiska zysku.

—Niema po co ul^rywaó faktu, panie Maxwell,

e zostaem zniewolony do zrewolucjonizowania caej

metody mego interesu od chwili uczynienia lubu. "W

cigu ostatnich dwudziestu lat robiem w tym handlu

wiele rzeczy takich, jakichby Chrystus napewne nie

robi. Ale to bagatela w porównaniu z tern, co mojem
zdaniem Chrystus byby czyni. Moje grzechy dzia-

ania w stosunkach handlowych nie byy tak liczne,

jak grzechy zaniedbania.

—Jak pan pierwsz zmian zaprowadzi—spy-

ta Henryk Maxwell.

Zdawao mu si, e kazanie moe na niego czeka

w gabinecie jego. W miar przecigania si rozmo-,

wy z Miltonem Wright przychodzi do przewiadcze-

nia, e znalaz wyborny temat do kazania bez wraca-

nia si do gabinetu.

—Pierwsza zmiana, jak musiaem zaprowadzi,

odnosia si do troski o moich wspópracowników. W
poniedziaek rano po owej pamitnej niedzieli, przy-

szedem tutaj i zapytaem sam siebie, coby Chrystus

uczyni w stosunku do tych subjektów, buchalterów,,

chopców sklepowych, woniców i sprzedajcych?

Czy nie staraby si zaprowadzi pewnego osobistego

stosunku z nimi, innego ni ten, w jakim pozostawa-

em do nich od lat? Natychmiast daem sobie twier-

dzc odpowied. W dalszym cigu wyonio si py-

tanie, co mi naley uczyni. Nie widziaem monoci
zadowalajcej odpowiedzi bez zgromadzenia mej ca-

ej suby i omówienia z ni sprawy. Rozesaem wic
do nich wszystkich zaproszenia, wskutek czego odby-
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Jimy we wtorek wieczorem mityng" w skadach,

—Wiele dobrych rzeczy wynikno z tego mi-

tyngu. Nie mog mówi o wszystkich. Staraem si

mówi z niemi tak, jakby mojem zdaniem Chrystus

by przemówi. Bya to cika praca, poniewa nie

miaem tego zwyczaju i popeniaem bdy. Ale nie

uwierzysz, panie Maxwell, jaki by wpyw tego mi-

t3mgu na niektórych z nich. Zanim zebranie si sko-
czyo widziaem u kilku przynajmniej zy w oczach.

Nieustannie pytaem, jakby Chrystus postpi? a im

wicej tak si pytaem, tem bardziej zapuszczaem si
w blizkie przyjacielskie stosunki z ludmi, którzy dla

mnie przez te wszystkie lata pracowali. Co do mnie

wyania si co nowego, tak, e jestem teraz wanie
po uszy w rekonstrukcyi caego interesu, o tyle o ile

si to odnosi do zasady jego prowadzenia. Jestem tak

cakowicie niewiadom wszystkich planów koopera-

cyi, oraz jej zastosowania do handlu, e usiuj za-

czerpn wiadomoci z wszelkich moliwych róde.
W ostatnich czasach przestudyowaem ycie Tytusa

Salta, wielkiego waciciela mynów w Bradford w
Anglii, który zbudowa wzorowe miasto nad brzega-

mi rzeki Aire. W planach jego mieci si wiele rze-

czy, które udziel mi pomocy. Ale nie osignem
jeszcze ostatecznych wniosków, odnonie do wszyst-

kich szczegóów. Nie jestem dostatecznie przyzwy-

czajony do metod Chrystusa. Ale patrz pan tu.

Milton chciwie sign rk do jednej z przegró-

dek biurka i wyj jaki papier.

—Nakreliem co, co mi si zdaje byoby pro-

gramem, wedug którego Chrystus prowadziby taki,

jak mój interes. Powiedz mi pan swoje zdanie o tem.

Jakby Chrystus prawdopodobnie postpowa, b-
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dc na miejscu Miltona Wrighta, jako waciciela

handlu.

1) Zajmowaby si handlem w celu wielbienia

Boga, a nie dla robienia gównie pienidzy.

2) Wszystkie zarobiene pienidze nie uwaaby
nigdy za swoje wasne, lecz jako powierzone mu
rodki, aby uy ich dla dobra ludzkoci.

3) Stosunki Jego ze wszystkimi, zajtymi u Nie-

go, byyby nacechowane mioci i yczliwoci. Nie

mógby o nich myle inaczej tylko jak o duszach,

które naley zbawi. Ta myl przewaaaby zawsze

nad myl zrobienia pienidzy.

4) Nie popeniby ani jednej nieuczciwej lub

wtpliwej rzeczy i nie staraby si w najlejszy spo-

sób wyzyska kogokolwiek w tym samym interesie.

5) Zasada niesamolubstwa i pomagania innnym

kierowaaby wszystkimi szczegóami interesu.

6) Na tej zasadzie oparby cay plan swego sto-

sunku do swej suby, do swych klientów i do caego
wiata handlowego, z którym byby w stosunku.

Henryk Maxwell przeczyta to zwolna. Przy-

pomniao mu to jego wasne usiowanie z dnia po-

przedniego, usiowanie nadania konkretnej formy

swej myli o prawdopodobnem postpowaniu Chry-

stusa. Zamyli si mocno, podniósszy za gow
ujrza badawcze spojrzenie Miltona Wrighta.

—Sdzisz pan, e na tych zasadach prowadzony
interes bdzie si opaca?
—Tak. Koztropne niesamolubstwo powiuno by

rozumniejsze od roztropnego samolubstwa, czy nie

tak? Jeeli ludzie, pracujcy w interesie, zaczn od-

czuwa osobisty udzia w zyskach interesu, a co wi-
cej, osobist wzgldem nich przychylno ze strony
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firmy, to czy rezultatem nie bdzie wicej staran-

noci a mniej trwonienia, wicej pilnoci, wicej rze-

telnoci ?

—Tak i ja sdz. Ale wielu innych kupców nie

myli tak, czy nie prawda? Bior rzecz na ogó. A
jake maj si uoy paskie stosunki z egoistycz-

nym wiatem, który usiuje robi pienidze w nie-

chrzecijaski sposób.

—To oczywicie komplikuje moj dziaalno.
—Czy plan paski obejmuje to, co zaczyna by

znane pod nazw kooperacyi.

—Jak dotd, to tak. Jak panu powiedziaem,

badam szczegóy starannie. Jestem stanowczo prze-

wiadczony, e Chrystus byby na mojem stanowisku

bezwarunkowo niesamolubnym. Kochaby On wszyst-

kich swoich pracowników. Za gówny cel wszelkiego

interesu uwaaby wzajemn pomocno i prowadzi-

by wszystko tak, e wyranie pierwszem deniem by-

oby królestwo Boe. Na tych gównych zasadach

oparem sw obecn prac. Musz mie czas dla wy-

konania szczegóów.

Gdy Henryk Maxwe]l poegna w kocu Miltona

Wrighta, czu si mocno wzruszony przewrotem, jaki

dokona si ju w caym interesie. Wychodzc z

handlu, chwyci okiem nieco nowego ducha oywcze-

go, nie ulegao wtpliwoci, e nowy stosunek Milto-

na Wrighta do wspópracowników, zacz ju po nie-

caych dwóch tygodniach przeksztaca cay interes.

Byo to widoczne w zachowaniu si i twarzach sub-

jektów.

—Jeeli Milton Wright wjrtrwa, stanie si jed-

nym z najwpywowszych kaznodziei w Eaymondzie

—

zauway Henryk Maxwell, wchodzc do swego gabi-
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netu. Pytanie jeno zachodzio, czy wytrwa w tym

kierunku, gdy zacznie tracie pienidze, co byo rze-

cz bardzo moliw.
Henryk Maxwell modli si eby Duch w., który

objawi si z coraz wiksz si wród czonków
Pierwszego kocioa, przebywa z nimi jak najduej.

Z t modlitw na ustach i w sercu zacz przygoto-

wanie dla kazania, w którem zamierza przedstawi

swemu ludowi w niedziel spraw knajp w Raymon-

dzie, co wedug niego i Chrystus takeby uczyni. W
ten sposób nigdy jeszcze do tej pory przeciwko knaj-

pom nie wystpowa. • Wiedzia, e to co powie po-

prowadzi do powanych wyników. Mimo to, konty-

nuowa sw prac, a kade zdanie napisane, poprze-

dza pytaniem, czy Chrystus takby powiedzia? Raz

w cigu swego studyum upad na kolana. Nikt

oprócz niego samego nie móg wiedzie, ile to zna-

czyo dla niego. Kiedy on to czyni podczas przygo-

towywania swych kaza przed zmian zapatrywa na

uczennictwo? Patrzc na sw czynno obecnie, nie

mia wygosi kazania bez poproszenia o mdro.
Nie myla ju wicej o dramatycznem wygoszeniu i

o wraeniu na audytoryum. Jedyna rzecz, która go ob-

chodzia, to byo pytanie: Jakby Chrystus postpi?
Wieczór sobotni by wiadkiem jednej z najoso-

bliwszych scen, jakie Mr. Gray i jego ona kiedykol-

wiek widzieli. Mityngi robiy si coraz liczniejsze

wskutek piewu Racheli. Obcy, przechodzcy przez

czworobok w porze dziennej, móg si by dosy na-

sucha o mityngach na róne sposoby. Nie mona
powiedzie, eby a do tej soboty zauwaano zmniej-

szenie si kltw, nieczystoci i cikiego opilstwa.

Czworobok nie chcia uzna, e staje si lepszym, lub
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e piew zmikczy jego konwersacy lub jego manie-

ry. Posiada on za wiele miejscowej dumy na punk-

cie swej ordynarnoci. Ale mimo to zaczjoia ulega
wadzy, której nie ocenia naleycie i nie zdoa oprze
si jej z góry.

Gray odzyska swój gos, tak e w sobot móg
ju sam mówi. Fakt, e zmuszony by uywa swe-

go gosu uwanie, zniewalao suchaczy do spokojne-

go zachowania si, jeeli wogóle sysze chcieli. Stop-

niowo przychodzili do zrozumienia, e czowiek ten

mówi ju przez tyle tygodni, uywajc swego czasu

i zdrowia w celu udzielenia im wiadomoci o Zbawi-

cielu, a to z cakiem nieegotstycznej wzgldem nich

mioci. Tego wieczora liczny tum tak by spokojny,

jak dobrze wychowane audytoryum Henryka Max-
wella. Obramowanie poza namiotem byo szersze, a

knajpy byy niemal próne. Duch w. przyby na-

reszcie, a Gray czu, e jedna z gorcych modlitw

jego ycia miaa by wysuchana.
A Rachela? Jej piew by najlepszym, najcud-

niejszym, jaki Virginia i Jasper Chase kiedykolwiek

syszeli. Przybyli tym razem znowu z Dr. Westem,
który zuywa swój cay wolny czas tego tygodnia w
czworoboku w sprawach dobrocz5ninyeh. Yirginia

siedziaa przy organie, Jasper siedzia na przedzie,

spogldajc na Rachel, a czworobok nachyla si jak

Jedenm ku estradzie w chwili, gdy piewaa:

Tak jak jestem, bez adnej obrony,

Prócz Twej krwi dla mnie, przelanej.

Prócz Twego wezwania, abym przybya,

Id o Baranku Boy.

Jerzy nie mówi prawie ani sowa. Wycign
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jeno rk ruchem zapraszajcym. Wzdu dwóch

przej w namiocie, zamane, grzeszne istoty, m-
czyni i kobiety, kroczyy ku platformie. Jedna ko-

bieta z ulicy znalaza si blizko organu. Virginia zau-

waya jej twarz i po raz pierwszy w yciu bogatej

dziewczyny, myl o tem, czem Chrystus by dla grzesz-

nej niewiasty, bysna z chyoci i si, dziaajce-

mi jakby odrodzenie si. Virginia opucia organ,

podesza do niej, spojrzaa jej w twarz i uja j za

rce.

Dziewczyna zadraa, potem upada na kolana,

kajc i tulc si do Virginii, spara gow na ty sto-

jcej przed ni awki. Virginia po chwili wahania

uklka tu obok niej, tak e obie gowy pochyliy

si razem.

Ale kiedy ludzie ustawili si w podwójnym sze-

regu naokoo wzniesienia, wikszo klczc i paczc,
jaki mczyzna we fraku, tak róny od innych,

przemkn si przez awki i uklk tu obok jakiego

pijanego mczyzny, który niepokoi mityng podczas

przemówienia Henryka Maxwella. Klcza on zale-

dwie o kilka stóp od Racheli Winslow, która cigle

jeszcze piewaa z uczuciem. A gdy odwrócia si na

chwil w jego stron, ujrzaa ze zdumieniem twarz

Rollina Page! Na chwil gos jej zadra. Potem

cigna dalej

:

Jak jestem, tak mnie przyjmiesz.

Powitasz, wybaczysz, oczycisz, ocalisz,

Poniewa wierz w Tw obietnic,

O Baranku Boy, przybywam.

Gos brzmia jakby gos Boskiego podania, a

czworobok w teje chwili zosta objty przez ask
zbawienia.
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ROZDZIA V.

Ktokolwiek Mi suy, niech

wstpuje w Moje lady.

Suba Boa w czworoboku ukoczya si ledwie

okoo pónocy. Gray pozosta dugo a do niedzieli

rano, modlc si i rozprawiajc z nieliczn grup
nawróconych, którzy rozpoczynajc to nowe ycie,

garnli si do misyonarza, powodowani osobist bez-

radnoci, która nie pozwalaa mu wprost pozostawi

ich samych, jakby mia uchroni ich od mierci cie-

lesnej. Wród tych nawróconych znajdowa si i

Eollin Page.

Virginia udaa si do domu z wujem o godzinie

jedenastej, a Rachela i Jasper Chase towarzyszyli im

a do Ayenue, przy którem mieszkaa Virginia» Dr.

West podszed z nimi kawaek drogi a do wasnego

domu, poczem Rachela i Jasper szli dalej sami a do

jej mieszkania.

Byo ju nieco po jedenastej. Teraz za bia wa-
nie dwunastu, a Jasper Chase siedzia w swym pokoju,

wpatrzony w papiery na swem biurku i pracujc przez

ostatnie pó godziny z bolesnym wysikiem.

Powiedzia Racheli Winslow o swej dla niej mi-

oci, lecz ona nie daa mu wzamian swojej mioci.

Byo trudno wiedzie co byo najsilniejszego w
impulsie, który go zniewoli do wyznania jej tego

wieczora. Uleg swemu uczuciu bez adnej specyalnej

myli o moUwjin dla siebie wyniku, poniewa by
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pewny e Rachela odpowie sympatycznie na jego uczu-

cia mioci. Teraz usiowa przypomnie sobie wrae-
nie, jakie uczynia na niego gdy j pozna po raz

pierwszy.

Pikno jej i jej sia nie wywary na niego nigdy

takiego wpywu, jak tego wieczora wainie. Kiedy
ona piewaa, to nie widzia i nie sysza nikogo innego.

Namiot roi si zmieszan mas twarzy i wiedzia on

dobrze i siedzi tam otoczony tumem ludzi; ale nie

mia on dla niego znaczenia. Czu, e nie potrafi nie

przemówi do niej, to te by pewien, e odezwie si
do niej, gdy si wreszcie znajd sami.

Teraz po przemówieniu do niej czu, e przeliczy

si czy to na Racheli czy te na sposobnoci. "Wie-

dzia, lub tak mu si zdawao, e zacza dba nieco o

niego. Nie byo wcale sekretem pomidzy nimi e he-

roina pierwszej noweli Jaspera, to by jegi> wasny
idea Racheli i e bohaterem opowiadania by on sam,

e kocha,j w ksice a ona nic nie miaa pizeciwko

temu. Nikt inny nie wiedzia o tem. Nazwisko i

osoby zostay nakrelone z subteln zrcznoci, która

odkrya przed Rachel mio Jaspera dla niej, a

jednak wcale jej to nie dotkno. Byo to prawie rok
temu.

Tego wieczora, Jasper Chase przypomnia sobie

scen jaka zasza pomidzy nimi, a to ze wszystkimi

szczegóami. Przypomnia sobie nawet fakt, e zacz
mówi wanie na tym punkcie Avenue gdzie kilka dni

przedtem spotka Rachel, idc z Rollinem Pfege.

Rozmyla wtedy nad tem, co Rollin móg mówi.
—Rachelo—rzek Jasper, a wtedy po raz pierwszy

nazwa j po imieniu—nigdy do tej pory nie czuen,
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jak bardzo ci kocham. I po có miabym ukrywa
duej to, co sama u mnie widzisz? Wiesz, e ci ko-

cham jak ycie samo. Nie mog ukrywa tego duej
przed tob, nawet gdybym chcia.

Pierwsz wskazówk odmowy byo zadrganie ra-

mienia Racheli, wspartej na jego ramieniu. Pozwolia

mu mówi i nie zwrócia swej twarzy ani ku niemu,

ani od niego. Patrzya prosto przed siebie a gos jej

by smutny, lecz pewny i spokojny.

Dlaczego mówisz pan do mnie teraz? Nie mog
tego znie—potem, comy widzieli dzisiejszego wie-

czoru.

—Dlaczego... co... co...—wybka i zamilk.

Rachela usuna rami, idc dalej obok niego.

Wtedy on zawoa z bólem czowieka, który widzi,

e wielka strata czeka go tam, gdzie spodziewa si

wielkiej radoci.

—Rachelo! Ty nie kochasz mnie? Czy mio
moja nie jest dla ciebie tak wita jak samo ycie?

Ona sza jeszcze kilka kroków w milczeniu. Mi-

nli latarni uliczn. Twarz jej bya blada i pikna.

Uczyni ruch dla pochwycenia jej ramienia. Ona od-

suna /si niecO' od niego.

—Nie—odpara.—By kiedy czas, za to nie mog
odpo\Viada—nie powiniene pan by mówi do mnie

dzisiejszego wieczoru wanie.

Widzia on w tych sowach odpowied dla siebie.

By On nadzwyczaj wraliwy. Nic sabszego od ra-

dosi/ej odpowiedzi na jego wasn mio mie byoby
go jadowolnio. Nie móg nawet wyle o uproszeniu

/ —Z czasem, gdy si oka godnym?—^spyta przy-
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ciszonym gosem ; ale ona nie zdawaa si sysze tego,

to te rozstali si przed jej domem, on za przypo-

mnia sobie ywo fakt, e nie j^czyli sobie nawzajem

dobrej nocy.

Teraz za, gdy przebiega myl t krótk lecz

wiele znaczc scen, gani si za swój niedorzeczny

popiech. Nie liczy si z napietem, namitnem uto-

niciem uczucia Racheli w scenach namiotowych, tak

nowych dla jej umysu. Ale nie zna jej dostatecznie

dobrze, nawet i teraz, aby zrozumie znaczenie jej od-

mowy. Gdy zegar na wiey Pierwszego kocioa ude-

rzy pierwsz, on jeszcze siedzia przy swem biurku

wpatrzony w ostatni stronic rkopisu swej niesko-

czonej powieci.

Rachela Winslow udaa si na gór do swego

pokoju z bardzo sprzecznemi uczuciami. Czy istotnie

kochaa kiedykolwiek Jaspera Chase 'a? Tak. Nie.

Jednej chwili czua, e szczcie jej ycia byo na

szwank wystawione wskutek jej postpku. To znowu

czi^a ulg na myl, e powiedziaa tak, jak powie-

dziaa. Istot jej opanowao jedno przemone uczu-

cie. Wraliwo nieszczsnych istot w namiocie na

jej piew, oraz obecno Ducha w., podziaay na ni,

jak nigdy przedtem w caem jej yciu. W chwili, gdy

Jasper wymówi jej imi i zrozumiaa, e zaczyna jej

mówi o swej mioci, poczua nag reakcy przeciwko

niemu za to, e nie uszanowa nadprzyrodzonych wy-

padków, których oboje tak niedawno byli wiadkami.

Doznawaa uczucia, e teraz nie czas zajmowa
si czemkolwiekbd innem, nieli temi nawracaniami

si grzeszników. Myl, e pod wpywem piewu, któ-

rym chciaa wstrzsn sumienia wystpnych uczest-

ników zebra namiotowych, Jasper Chase pokocha
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j mioci indj^widualii, wstrzsna ni jako objaw
braku nastroju tak z jego i z jej strony. Nie moga po-

wiedzie, dlaczego doznawaa takiego wraenia, wie-

dziaa tylvO, e gdyby jej nie by tego powiedzia te-

go wieczora, to byaby nie zmienia wzgldem niego

swego dawnego uczucia. Czeme byo to uczucie?

Czeme on by dla niej ? Czy moe ona popenia bd
tym razem? Podesza do szafy z ksikami i wyja
ofiarowan sobie przez Jaspera powie. Twarz jej

obla gboki rumieniec, gdy rzucia okiem na pewne
ustpy które czsto czytaa ze wiadomoci, e Jasper

napisa je dla niej. Odczytaa je znowu, ale nie do-

znaa jako do silnego wraenia. Zamkna ksik
i pooya na stole. Stopniowo poczua e myl jej

zajta jest wycznie wspomnieniem scen w namiocie

widzianych. Te twarze, mskie 1 kobiecie wzruszone

po raz pierwszy chwa Ducha! Jaka to cudowna
rzecz to ycie ! Zupene odrodzenie objawiajce si w
pijanych, nikczemnych, rozpustnych ludziach, klka-

jcych w celu oddania si yciu czystemu i chrzeci-

jaskiemu. Oh, zaiste by to czysty dowód nadziem-

skiego pierwiastku w wiecie ! A osoba Rollina Page

obok tych ndznych wyrzutków rynsztokowych—tak

go sobie ywo przypominaa, jakby wanie patrzya

na niego i na Yirgini, obejmujc ze zami brata

przed opuszczeniem namiotu i na Greena klczcego
tu obok i na ow dziewczyn, któr Yirginia obja,
szepczc jej co do ucha. Wszystkie te obrazy na-

krelone przez Ducha w. w ludzkich tragedyach do

najwyszego przesilenia doprowadzonych w tym naj-

bardziej zapadym kcie w Raymond, wyoniy si
obecnie w pamici Racheli tak wieej, e cay jej po-

kój zdawa si by peen aktorów i niezwykego ruchu.
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—Nie! nie!—zawoaa gono.—Nie mia prawa

mówi mi o swem uczuciu po tern wszystkiem ! Powi-

nien by uszanowa miejsce, w którem powi!nny si

byy znale nasze myli; jestem pewna, e go nie ko-

ctiam! Przynajmniej nie tyle, aby mu odda swoje

ycie

!

Gdy sobie to powiedziaa, myl jej zaja si

znowu upynionym wieczorem niezdolna odda si

czemu innemu. Najbardziej bodaj uderzajcym do-

wodem faktu, e potny czynnik duchowny owadn
czworobokiem, byo to, i Kaciela nawet wobec wiel-

kiej mioci dzielnego mczyzny czua, e ten objaw

ducha porusza ni wicej, ni uczucie Jaspera dla niej,

lub jej uczucie dla niego.

Mieszkacy Eaymondu zbudzili si w 'niedziel

rano rosnc wiadomoci faktów, zaczynajcych re-

wolucyonizowa wiele codziennych, utartych zwycza-

jów miejskich. Postpek Aleksandra Powersa w spra-

wie oszustw kolejowych wywoa sensacy nietylko w
Raymond, ale w caym kraju. Codzienne zmiany, ja-

kie Edward Norman zaprowadzi w redagowaniu swe-

go pisma, ocuciy ca gmin, wywoujc wicej ko-

mentarzy, ni jakiekolwiek wiee wypadki polityczne.

piew "Racheli Winslow na mityngach czworoboku

narobi zamtu w towarzystwie i wywoa zdumienie

wszystkich jej przyjació. Zachowanie si Virginii

Page, jej towarzyszenia Racheli co wieczór, jej usuni-

cie si z koa bogatych, konwencyonalnych znajomo-

ci, dostarczyo mnóstwo tematu do plotek i rozpraw.

"W dodatku do tych wszystkich wypadków, grupuj-

cych si okoo tak dobrze znanych osób, wydarzay
si w caem miecie we wszystkich rodzinach, w koach

handlowych i towarzyskich, dziwne rzeczy. Niemal



112 W JEGO LADY
setka ludzi w kociele Henryka Maxwella lubowaa
czyni wszystko po odpowiedzeniu sobie na pytanie:

Jakby Chrystus postpi? czego wynikiem byy w wie-

lu wypadkach niesychane przedtem postpki. Miasto

byo wzburzone jak nigdy przedtem. Szczytem wy-

padków ubiegego tygodnia bya duchowna manifes-

tacya w czworoboku i wiadomo, która dosza do

uszu wikszoci przed udaniem si do kocioów, wia-

domo o istotnem nawróceniu si w namiocie pi-
dziesiciu blizko najgorszych osobników w tej okolicy,

razem z nawróceniem si Rollina Page, dobrze znane-

go klubowca i towarzysza.

Nic wic dziwnego, e pod naciskiem tego wszy-

stkiego, Pierwszy koció w Raymond przyby na ran-

n sub Bo w stanie wraliwoci na kad wielk
prawd.

Nic bodaj nie wprawio ludzi w wiksze zdumie-

nie, ni ogromna zmiana, jaka zasza w duchownym,

od czasu, jak zaproponowa swym parafianom nala-

dowanie Chrystusa. Teatralne wygaszanie kaza nie

wywierao na nich ju wicej wpywu. Lekka po-

stawa, zdradzajca zadowolenie z siebie i ze wiata,

jakote twarz delikatna, spogldajca z pulpitu, zo-

stay zastpione czem, co nie przypominao woale

dawnych kaza, które nie byy ju wygaszane, ale

zato stay si natchione, ksidz wypowiada je z mi-

oci, powag, uczuciem, pragnieniem i pokor, co

wszystko skadao si na entuzyazm mówcy, który po-

siada tyle tylko znaczenia o ile by ywym gosem
Boga. Modlitwy jesro byy zupenie odmienne od

tych, jakie parafianie poprzednio syszeli, gdy byy
niepynne, a nawet kilkakrotnie zdradziy istotne b-
dy gramatyczne. Kiedy to Henryk Maxwell zapom-
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nia si do tego stopnia, eby popeni taki bd?
Wiadomo byo, e tak samo szczyci si swemi modlit-

wami jak i swemi teatralnemi kazaniami. Czyby to

byo moliwe, e obecnie czu obrzydzenie do tego stop-

nia potoczystoci publicznej proby, aby gani si za

poprzedni precyzy w modlitwie. Nie myla raczej

wcale o tem wszystkim. Silne pragnienie dania wy-

razu potrzebom i pragnieniom swego ludu kazao mu
nie zwraca uwagi na okolicznociowe bdy. Pewn
rzecz jest, e nigdy nie kaza z takim skutkiem, jak

tym razem.

Czasami kazanie posiada warto i si zalen
od stanu audytoryum raczej, ni dziki czemu nowe-

mu, uderzajcemu, lub wymownemu w sowach czy

argumentach kaznodziei. Taki stan mia tego ranka

przed sob Henryk Maxwell, wystpujc przeciwko

knajpom, zgodnie z postanowieniem, powzitem jesz-

cze przed tygodniem. Nie mia nic nowego do powie-

dzenia o zym wpywie knajpy w Kaymondzie. Bo i

jakieby tam mogy by nowe fakty? Nie posiada

adnych uderzajcych ilustracyi wpywu, jaki wy-

wieraa knajpa w polityce czy handlu. Có móg ta-

kiego powiedzie, czego nie podnieli ju mówcy, za-

lecajcy wstrzemiliwo i to wielk ilo razy?

Wpyw jego przemówienia tym razem czerpa sw
si z niezwykego faktu, e kaza o knajpie wogóle i

z wypadków, które wszystkich poruszyy. Nigdy w
cigu swego dziesicioletniego probostwa nie wspom-

nia nawet o knajpie jako o czem, co zasuguje na

nazw wroga nietylko biednych i kuszonych, ale wro-

ga caego handlu miejskiego i kocioa. Teraz za
mówi ze swobod przekonania, e i Chrystus uczyni-

by tak samo. Na zakoczenie prosi suchaczy, aby
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zwrócili uwag 'na nowe ycie, które zaczo si w
czworoboku. Zwyczajne wj^bory urzdników miej-

skich zbliay si ju. Kwestya lvonsensów miaa sta-

nowi gówn podstaw tycli nadciodzcycli wybo-

rów. Có si stanie z biednemi istotami, otoczonemi

piekem pijastwa w ciwili, l^iedy wanie zaczynaj

odczuwa rado z powodu uwolnienia si od grzeoiu?

Któ wie, ile zaley od otoczenia? Czy ucze Chry-

stusa, byznesman, zawodowiec lub obywatel móg po-

wiedzie cho sowo na korzy przeduania konsensu

dla tych instytucyi, rodzcych zbrodni i bezwstyd?

Czy najbardziej chrzecijaskim postpkiem nie by-

oby obywatelskie zachowanie si w tej sprawie, zwal-

czanie knajpy przy urnie wyborczej, wybranie do-

brych ludzi na urzdy miejskie i oczyszczenie muni-

cypalnoci? O ile modlitwy przyczyniy si do po-

prawy Raymondu podczas gdy gosy i postpki byy
faktycznie po stronie wrogów Chrystusa? Czyby
Chrystus tak nie postpi? Który ucze mógby sobie

wyobrazi Go, usuwajcego si od cierpienia lub o.d

wzicia na siebie krzya w tej danej sprawie? Ile

czonkowie Pierwszego kocioa cierpieli kiedykolwiek

przez ch naladowania Jezusa? Czy chrzecija-

skie uczennictwo jest rzecz konwenansu, zwyczaju,

tradycyi? Skde wzio si cierpienie? Czy w celu

naladowania Chrystusa trzeba koniecznie uda si na
Kalwary zarówno, jak i na gór Przemienienia Pa-
skiego ?

Apel jego by tym razem silniejszy, ni on to sam
czu. Nie bdzie przesad, gdy powiemy, e duchowe
naprenie czonków Pierwszego kocioa dosigno
szczytu. Naladowanie Chrystusa, zaczte z ochotni-

kami kocioa, zaczo dziaa jak zaczyn w organi-
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zacyi, a Henryk Maxwell byby nawet w tej wczesnej

razie swego nowego ycia zdziwi si nie mao, gdyby

móg zmierzy zakres pragnienia, dozinawanego przez

jego parafian,—pragnienia podjcia krzya. Podczas

gdy przemawia tego rana, apelujc do poczucia chrze-

cijaskiego obecnych, wielu mczyzn i wiele kobiet

jeszcze przed kocem suby Boej mówio sobie tak,

jak Rachela powiedziaa z uczuciem do swej matki:

"Pragn uczyni co, co bdzie mnie kosztowa nieco

powicenia," "Pragn cierpie cho troch." Zaiste

Mazzini mia racy mówic : "aden apel nie jest osta-

tecznie tak potny jak wezwanie: "Chod i cierp."

Suba Boa skoczya si, liczne audytoryum ro-

zeszo si, a Henryk Maxwell znalaz si znowu wobec

garstki, zgromadzonej w sali odczytowej jak dwóch

niedzieli poprzednich. Prosi, aby wszyscy, którzy ju
uczynili lub, pozostali, do nich za by si przyczyli

nowi kandydaci. Dodatkowa suba Boa staa si te-

raz koniecznoci. Wszedszy i spojrzawszy na obec-

nych dozna drenia serca, gdy ujrza przed sob eo-

najmniej dwiecie osób. Duch w. nigdy tak si jesz-

cze nie objawi. Brakowao Jaspera Chase. Ale wszy-

scy inni stawili si. Poprosi Miltona Wrighta o mo-

dlitw. Caa atmosfera bya przesiknita niebia-

skim nastrojem. Któ móg si oprze takiemu chrzto-

wi z ducha? Jake mogli oniy tyle lat bez niego?

Naradzali si wspólnie i modlili si obficie. Hen-

ryk Maxwell datowa od tego mityngu kilka powa-
nych wypadków, które póniej stay si czci histo-

ryi Pierwszego kocioa w Raymond. Gdy w kocu
rozeszli si do domów, wszyscy doznawali z radoci
si Ducha w.

Danald Marsh, prezydent kollegium Lincolna, wy-
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szed razem z Henrykiem Maxwellem.

—Doszedem do jednego wniosku—mówi Marsh

zwolna.—Znalazem swój krzy, który jest dosy ci-
ki; ale nie zaznam spokoju, póki go nie wezm na

barki i nie ponios.

Maxwell milcza a prezydent cign dalej

:

—Dzisiejsze kazanie paskie wyjanio mi to, co,

jak czuem, powinienem by ju dawno uczyni. Coby

Chrystus zrobi na mojem stanowisku? Stawiaem
sobie to pytanie wielokrotnie od dnia zrobienia lubu.

Staraem si zaspokoi tem, e Onby poprostu post-

powa tak, jak ja do tej pory, to jest spenia obo-

wizki ze szko zwizane, uczyby etyki i filozofii.

Ale nie mogem unikn uczucia, e Chrystus czyniby

jeszcze co wicej. Tego czego ja nie ckc wanie
robi. A zrobienie sprawi mi prawdziwe cierpienie.

Obawiam si tego ca dusz. Moe pan zgaduje, o co

chodzi ?

—Tak, zdaje mi si, e zgaduj—odpar Henryk
Maxwell.—Jest i mój krzy take. Raczej czynibym
cokolwiekbd innego.

Donald Marsh by zdziwiony, ale mówi ze smut-

nym i gbokiem przekonaniem.

—Maxwell, ty i ja naleymy do klasy ludzi zawo-

dowych, unikajcych zawsze obowizków obywatel-

skich. Bylimy w maym wiecie odosobnienia, od-

dajc si miej nam pracy, a usuwajc si od niemi-

ych obowizków, wchodzcych w ycie obywatela.

Wyznaj ze wstydem, e rozmylnie unikaem odpo-

wiedzialnoci, jak winienem swemu miastu osobicie.

Wiem, e nasi urzdnicy miejscy s zkorumpowani,

pozbawieni zasad, prowadzeni w znacznej czci przez

element spirytusowy i gruntowanie samolubni w sto-
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sunku do spraw zarzdu miejskiego. Mimo to przez

wszystkie te lata ja i niemal kady nauczyciel w kolle-

gium pozwalalimy innym kierowa municypalnoci,

yjc w swym wasnym maym wiatku bez zetknicia

si z rzyczywistym wiatem ludzi. Jakby Chrystus

postpi? Staraem si nawet unikn uczciwej od-

powiedzi. Ale duej tak czyni nie mog. Wyra-
nym moim obowizkiem jest wzi czynny udzia w
najbliszych wyborach, uda si na zgromadzenie

przedwyborcze, rzuci na szal mój wpyw, jakikol-

wiek on tam jest, aby kandykowa i wybra dobrych

ludzi i zanurzy si po uszy w ten straszny wir oszu-

stwa, przekupstwa, politycznego kuglarstwa i knaj-

piarstwa, istniejcego dzisiaj w Raymondzie. Wola-
bym raczej podej pod luf armaty, nieli zrobi to.

Obawiam si tego, poniewa nienawidz dotyka ca-

ej sprawy. Dabym nie wiem co za mono powie-

dzenia sobie, e nie wierz, aby Chrystus mia uczyni

co podobnego. Ale z kadym dniem nabieram coraz

wikszego przekonania, e Onby tak sobie postpi.

Oto ródo mojego cierpienia. Ani w poowie nie dot-

knaby mnie w ten sposób strata posady lub domu.

Brzydz si kontaktu z naszem zagadnieniem municy-

palnem. Wolabym raczej pozosta nada w mem ci-

chem szkolnem yciu z mymi wykadami etyki i filo-

zofii. Ale wezwanie tak jest wyrane, e nie mog
uchyli si od niego. Donaldzie Marsh, id za mn.
Spenij swój obowizek jako obywatel Raymondu tam,

gdzie ci twe obywatelstwo bdzie nieco kosztowa.

Przyó rki do oczyszczenia tej wielkiej stajni muni-

cypalnej nawet za cen lekkiego obraenia swych

uczu arystokratycznych. Maxwell, oto mój krzy.

Musz go podj, lub zaprze si swego Pana.
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—Dae pan odpowied i za mnie—odpar Max-

well ze smutnym umiechem.—Dlaczegó ja z racyi,

e jestem duchownym, mam si chroni poza moje

wysubtylizowane, wraliwe uczucia i jak tchórz wzbra-

nia si dotyka obowizków obywatelskich, chyba w
kazaniu. Nie znam wcale ycia politycznego naszego

miasta. Nigdy nie braem udziau w nominowaniu

uczciwych ludzi. A s setki duchownych do mnie pod
tym wzgldem podobnych. Jako klasa nie speniamy
w yciu municypalnem tych obowizków, o jakich wy-

gaszamy kazania. Jakby Chrystus postpi? Jestem

obecnie w chwili, w której zarówno jak pan musz
odpowiedzie na pytanie w jeden jedyny sposób. Obo-

wizek mój jest jasny. Musz cierpie. Caa moja

praca w parafii, wszystkie moje mae troski i powi-
cania si, s niczem dla mnie w porównaniu z wdar-

ciem si do zacisza mych intelektualnych, umysowych
zwyczajów, tej otwartej, grubej, publicznej walki o

czyste stosunki miejskie. Mógbym zamieszka w
czworoboku na reszt moich dni i pracowa w tych

norach na skromne utrzymanie i mógbym wicej mie
z tego zadowolenia, nieli z wzicia udziau w walce

o reform tego zawódczonego miasta. Sprawa ta

kosztowaaby mnie mniej. Ale nie jestem w stanie

zrzuci z siebie swej odpowiedzialnoci. Odpowied
na pytanie: Jakby Chrystus postpi? nie daje mi w
tym wypadku spokoju, chyba e odpowiem, i ** Chry-

stus chce, abym odegra rol chrzecijaskiego obywa-

tela. My ludzie zawodowi, jak pan powiadasz, panie

Marsh, duchowni, profesorowie, artyci, literaci, ucze-

ni, bylimy niemal bez wyjtku tchórzami politycz-

nymi. Unikalimy witych obowizków obywatel-

skich bd to przez niewiadomo, bd te przez
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egoizm. Zaiste Chrystus nie postpowaby tak w na-

szym wieku. I my nie moemy uczyni mniej, ni
wzi ten krzy i poda w Jego lady.

Dwaj znajomi szli chwil w milczeniu. Wreszcie

prezydent Marsh odezwa si

:

—Nie musimy dziaa w tej sprawie sami. Ze

wszystkimi ludmi, którzy uczynili lub, poczujemy
si w sile nawet liczebnej. Zorganizujemy wic chrze-

cijaskie siy Kaymondu do walki z rumem i korrup-

cy. Musimy bezwtpienia wzi udzia w zebraniu

przedwyborczem w sile, zdolnej do czego wicej nad
zwyky protest. Faktem jest, e element knajpiany

jest tchórzliwy i atwo trwocy si, pomimo swego

rozhukania i skorrumpowania. Uplanujmy kampani,
która bdzie miaa pewne znaczenie jako zorganizo-

wana prawo. Chrystus uyby wielkiego namysu
w tej sprawie. Uyby wielu rodków, nakreliby
obszerny plan ; uczymy tak i my. Skoro mamy dwi-
ga krzy, to czymy to dzielnie, jak na mczyzn
przystao.

TJozprawiali o rzeczy dugo i zeszli si znowu na-

stpnego dnia w gabinecie Henryka Maxwella dla roz-

winicia planów. Zgromadzenia przedwyborcze zo-

stay zwoane na pitek. Wieci o niezwykych i nie-

sychanych dla zwyczajnego obywatela wypadkach
obiegay koa polityczne w Raymond. System Craw-
forda, przy gosowaniu nie mia zastosowania w stanie,

a zgromadzenie przedwyborcze zostao zwoane do

gmachu sdowego.

Obywatele Raymondu nigdy nie zapomn teg©

mitjTigu. By on tak niepodobny d® mityngów poli-

tycznych, jakie si kiedykolwiek w Raymond odby-

way, e nie usiowano nawet czyni porówna. Spe-
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cyalnymi idrzdnikami, jakich miano nominowa, byli

:

major, rada miejska, naczelnik policyi, sekretarz i

skarbnik miasta.

The Eyetiing News day w sobotniem wydaniu

peny opis tego zgromadzenia, a Edward Norman w
artykule wstpnym pisa z prostot i przekonaniem,

które chrzecijanie w Raymond zaczli uczy si g-
boko szanowa, poniewa byy tak jawnie szczere i

nieegoistyczne. Cz tego artykuu jest zarów^no

czci niniejszego opowiadania.

—miao mona powiedzie, e nigdy przedtem w
dziejach Raymondu nie byo takiego zgromadzenia

przedwyborczego, jak to, które odbyo si wczoraj

wieczór w gmachu sdowym. Przedewszystkiem byo
ono zupen niespodziank dla politykierów, litórzy

mieli zwyczaj prowadzenia spraw miejskich, jakby to

byy ich sprawy prywatne, wszyscy za inni zerami

oraz ich narzdziami. Nadzwyczajne zdumienie pro-

wodyrów polegao na fakcie, e wielka liczba obywate-

li Raymondu, nie biorcych do tej pory udziau w
sprawach miejskich, zjawia si na zgromadzeniu

przedwyborczem i zapanowaa nad niem, nominujc
najlepszych ludzi na wszystkie urzdy, majce si za-

peni przy najbliszych wyborach.

Bya to pyszna lekcya dobrego obywatelstwa.

Prezydent Marsh z kollegium Lincolna, który nigdy

przedtem nie zjawi si na zgromadzeniach przedwy-

borczych, którego rysów nie znao nawet wielu poli-

tykierów jego dzielnicy, wygosi jedn z najlepszych

mów,- jakie kiedj^kolwiek w Raymond syszano.

miesznem byo widzie twarze ludzi, którzy przez lata

rzdzili si jak sami chcieli, kiedy prezes Marsh wsta,

aby przemówi. Wielu z nich pytao, kto to taki?
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Konsternacya rosa w miar rozwoju zgromadzenia,

gdy pokazao si, e dawny *'ring" miejski znalaz

si w mniejszoci. Henryk Maxwen, proboszcz Pierw-

szego kocioa; Milton Wright, Aleksander Powers;

professor Brown, Willard i Park z kollegium Lincol-

na; wiel. John West, Dr. Jerzy Maine, z kocioa piel-

grzymów; dziekan Ward od w. Trójcy i dziesitki

znanych kupców, oraz ludzi zawodowych, po wikszej

czci czonków kocioa, byo obecnych i wkrótce

okazao si, e wszyscy przybyli w okrelonym celu 'no-

minowania moliwie najlepszych ludzi. Byli oni zu-

penie obcy politykierom. Ale wyranie skorzystali z

metod politykierów i byli zdolni na mocy zorganizo-

wanego i zjednoczonego usiowania nominowa wszy-

stkich kandydatów.

Jak skoro tylko okazao si jasno jak na doni,

e kierowanie zgromadzeniem wymkno si im z rk

;

''ringowcy" usunli si z oburzeniem i nominowali

inn list. The News zwraca jedynie uwag wszyst-

kich przyzwoitych obywateli na fakt, e ta ostatnia

lista zawiera nazwiska zwolenników "whiskey," e
wyrana i ostra linia zostaa pocignita pomidzy
maszyn polityczn i zkorrumpowanym zarzdem
miejskim, jaki mielimy przez lata, a czyst, uczciw,

zdoln i umiejtn administracy miejsk, jakiej

kady dobry obywatel pragn powinien. Nie trzeba

chyba przypomina mieszkacom Raymondu, e kwe-

stya alkoholu wejdzie na wybory; bdzie to najwa-
niejsza kwestya. Dosiglimy kryzysu naszych spraw
miejskich. Zagadnienie zjawio si przed nami. Czy
mamy prowadzi dalej panowanie rumu, przekupstwa

i bezwstydnego braku kompetencyi, czy te mamy, jak

rzek prezydent Marsh w swem szlachetnem przemó-
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wieniu, powsta jak dobrzy obywatele i zacz nowy
porzdek rzeczy, oczyszczajc nasze miasto z najwik-

szego wroga municypalnoci i czynic co jest w naszej

mocy, aby uszlachetni ycie obywatelskie?

The News stoi stanowczo i bez zastrzeenia, po

stronie nowego ruchu. Odtd uczynimy wszystko, co

jest w naszej mocy, aby pokona knajp i zniszczy

jej wpyw polityczny. Bdziemy popiera wybór lu-

dzi, nominowanych przez wikszo obywateli, na

zgromadzeniu przedwyborczem i wzywamy wszystkich

chrzecijan, czonków kocioa i mioników suszno-

ci, czystoci, umiarkowania i rodziny, aby poparli

prezydenta Marsha i reszt obywateli, którzy dali po-

cztek dawno odczuwanej potrzebie reformy w naszem

miecie.

Prezydent Marsh odczyta ten artyku i dziko-

wa Bogu za Edwarda Normana. Równoczenie rozu-

mia dobrze, i wszystkie inne pisma w Raymondzie

byy po przeciwnej stronie. Nie przeocza on wanoci
i doniosoci walki, która dopiero si zacza. Nie

byo dla nikogo sekretem, e The News poniosy ogro-

mne straty od chwili, kiedy opary si na zasadzie py-

tania: Jakby Chrystus postpi? Pytanie obecnie za-

chodzio, czy chrzecijanie w Raymond zechc pismo

popiera? Czy umoliwi Normanowi prowadzenie

chrzecijaskiego dziennika? Albo czy pragnienie te-

go, co si nazywa ''nowinkami," odnonie do zbrodni,

skandalu, politycznej stronniczoci w zwykem tego

sowa znaczeniu, oraz niech popierania tak niezwy-

kej reformy dziennikarstwa, nie wpynie na nich, e
odstpi od pisma i odmówi mu materyalnego popar-

cia ? To byo pytanie, które faktycznie Edward Nor-
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man stawia nawet w chwili pisania sobotniego arty-

kuu wstpnego. Wiedzia on dobrze, i dziaalno

jego, wyraona w tyme artykule, bdzie kosztowa

go bardzo wiele z rk rónych byznesmanów Ray-

mondzkich. A jednak, sunc piórem po papierze, sta-

wia drugie pytanie: Jakby Chrystus postpi? To

pytanie stao si obecnie czci jego ycia. Prze-

wyszao ono wszystko inne.

Ale po raz pierwszy w swych dziejach Raymond

widzia ludzi zawodowych, nauczycieli, profesorów z

kollegium, doktorów i duchownych, biorcych udzia

w yciu politycznem i stajcych w ostatecznym i

ostrym antagonizmie do zych potg, które tak dugo
waday maszyn zarzdu municypalnego. Sam fakt

by zdumiewajcy. Prezydent Marsh przyzna sam

sobie z uczuciem ponienia, e nigdy przedtem nie poj-

mowa, ile moe dokona prawo obywatelska. Od
tego wieczoru pitkowego datowa on dla siebie i

swego kollegium now definicy utartego frazesu:

"Uczony w polityce.'* Wyksztacenie dla niego, i

dla tych, którzy znajdowali si pod jego wpywem, za-

wierao odtd pewien czynnik cierpienia. Ofiara mu-

siaa wej odtd jako czynnik rozwoju.

Tego tygodnia w czworoboku fala ycia duchowe-

go wezbraa wysoko i jak dotd nie okazywaa ladów
opadu. Rachela i Virginia udaway si tam co wie-

czór, Virginia szybko dochodzia do konkluzyi w od-

niesieniu do wielkiej czci jej majtku. Omawiaa
rzecz z Rachel i obie doszy do zgodnego przekonania,

e gdyby Chrystus mia do swej dyspozycyi znaczn

sum pienin, to zrobiby z czci taki sam uytek,

jaki planowaa Yirginia. W kadym razie czuy, e
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cokolwiek Chrystus mógby uczyni w takim wypad-

ku, to to zawieraoby pierwiastel?: rozmaitoci, wyni-

kajcej z rónicy osób i okolicznoci. Nie mogo by
jednego, ustalonego chrzecijaskiego uywania pie-

nidzy. Prawo, regulujce ich uycie, to nie samo-

lubna uyteczno.

Tymczasem chwaa Ducha opanowaa ich naj-

lepsze myli. Wieczór po wieczorze tego tygodnia by
wiadkiem cudów tak wspaniaych, jak chodzenie po

wodzie, lub karmienie ludu kilku bochenkami chleba

i rybami. Jaki bowiem moe by wikszy cud nad

odrodzon ludzko? Przeksztacenie tych ordy-

narnych, brutalnych, opilczych ludzi w modlcych

si, zachwyconych miowników Chrystusa, uderzao

zawsze Rachel i Yirgini uczuciem, jakiego ludzie

mogli doznawa, kiedy widzieli jak azarz opuszcza

swój grób. Byo to dla nich dowiadczenie pene g-
bokiego wzruszenia.

Rollin Page uczszcza na wszystkie mityngi. Nie

byo wtpliwoci co do zmiany, jaka zasza w nim.

By on dziwnie spokojny. Zdawao si, jakoby myla
cay czas, niewtpliwie sta si innym czowiekiem.

Rozmawia wicej z Grayem nieli z kimkolwiek in-

nym. Nie unika Racheli, ale zdawao si, jakoby nie

yczy sobie odnowienia dawnego stosunku. Rachela

nie umiaa wyrazi mu swej wdzicznoci za rozpocz-

cie tego nowego ycia,. Zdaje si e czeka na przy-

stosowanie si do swych dawnych znajomoci, ni si

to nowe ycie zaczo. Nie zapomnia o tych dawnych

znajomociach, ale nie by jeszcze w stanie dostroi

swej wiadomoci do nowych.

Koniec tygodnia oglda walk czworoboku po-



w JEGO LADY 125

midzy dwoma potnymi a sprzecznymi wpywami.
Duch w. walczy sw ca nadnaturaln si przeciw-

ko szatanowi knajpy, który tak dugo trzyma swyci
niewolników w zazdrosnym ucisku. Gdyby chrzecija-

nie Raymondu mogli cho raz poj, co znaczya ta

walka dla dusz wieo do nowego ycia zbudzonych,

to wybory nie mogyby byy da poparcia dawnemu
systemowi konsensów. Ale to miao si dopiero oka-

za. Straszne warunki codziennego otoczenia wielu

nawróconych, zaczynay powoli przenika do wiedzy
Virginii i Racheli, a co wieczór wracajc do swych
wspaniaych mieszka czuy coraz wikszy ciar na
sercach.

—Wiele tych biednych stworze odpadnie znowu
do zego—^mawia Gray ze smutkiem za gbokim na
to, aby wywoywa zy.—Otoczenie wywiera wielki

wpyw na charakter. Nie podobna przypuszcza, aby
ludzie ci byli zawsze w stanie oprze si wobec widoku
i zapachu tego dyabelskiego trunku, otaczajcego ich

ze wszech stron. O Panie ! jakte dugo lud chrzeci-

jaski bdzie popiera swem milczeniem i swymi go-
sami najciszy rodzaj niewoli, jaki cierpi obecnie

Ameryka ?

Stawia to pj^anie bez wielkisj nadziei natych-

miastowej odpowiedzi. By promie nadziei w prze-

biegu pitkowego zebrania przedwyborczego; ale re-

zultatu nie móg nawet przewidywa. Stronnictwo

alkoholu zorganizowao si pod wpywem wypadków,
jakie ostatniego tygodnia zaszy w ttamiocie i w mie-
cie. Czy stronnictwo chrzecijaskie zechce jak jedenm wystpi przeciwko knajpie? Lub te czy si
podzieli ze wzgldu na interesy handlowe, lub te z
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powodu, e nie byo przyzwyczajone do wspólnego

dziaania, jak to czynio zawsze stronnictwo alkoholo-

we? To miao si dopiero okaza. Tymczasem wszy-

stkie knajpy dokoa czworoboku oburzyy si jak

mije, syczc i wijc si, gotowe do jadowitego uk-
szenia kadego niestrzeonego miejsca.

W sobot po poudniu, gdy Virginia opuszczaa

wanie swój dom, aby pój do Racheli dla omówie-

nia z ni swych nowych planów, podjecha powóz z

trzema jej przyjaciókami z towarzystwa. Virginia po-

desza do nich i zatrzymaa si aby porozmawia z

niemi. Nie przybyy one wcale dla zoenia formal-

nej wizyty, tylko chciay prosi Virgini o przejecha-

nie z niemi po bulwarze. W parku odbywa si wa-
nie koncert orkiestralny, a dzie by za pikny na

to, aby go spdzi w pokoju.

—Gdziee ty si podziewaa ten cay czas, Vir-

ginio—spytaa jedna z dziewczt, uderzajc j figlar-

nie po ramieniu, czerwon jedwabn parasolk.—Sy-
szaymy, e wzia si do publicznych wystpów. Po-

wiedz nam co o tem.

Virginia zarumienia si, ale po chwili wahania

si otwarcie zdaa spraw ze swych dowiadcze w
czworoboku. Panny w powozie zaczy si spraw
istotnie interesowa.

—Powiem wam co, dziewczta; wybierzemy si
dzi z Virgini do nor miejskich, zamiast i na kon-

cert. Nigdy nie byam w czworoboku. Syszaam,
e to niesychanie ndzna dziura i j)rzedstawia wiele

osobliwoci. Yirginia posuy nam za przewodnika i

bdziemy mie prawdziw...—uciech, chciaa powie-

dzie, ale spojrzenie Virginii skonio j do powiedze-
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nia sów: ''interesujc eskapad/'

Virginia poczua gniew. Naprzód pomylaa so-

bie, e nie pojedzie w takicli okolicznociaci. Drugie

dwie panny zdaway si by samego zdania, co i wnios-

kodawczyni. Popary j cakiem powanie i prosiy

Yirgini o zrobienie im tej przysugi.

Yirginia ujrzaa nagie w prónej ciekawoci

swycli znajomycli doskona sposobno. Nie oglda-

y one nigdy na wasne oczy wystpku i ndzy Ray-

mondu. Dlaczegóby nie miay zobaczy tego, clio-

ciaby nawet cliciay w ten sposób jedynie spdzi po-

poudnie.

—Bardzo dobrze, pojad z wami. Musicie mnie

sucha i da si zawie tam, gdzie bdziecie mogy
zobaczy najwicej—rzeka, wsiadajc do powozu i

zajmujc miejsce obok panny, która zaproponowaa

wycieczk do czworoboku.

—Czy nie byoby lepiej wzi ze sob policyanta?

—spytaa jedna z nich z nerwowym miechem.—Prze-

cie tam naprawd nie bardzo jest bezpiecznie.

—Nic nam nie grozi—rzeka Yirginia krótko.

—Czy to prawda, e Rollin nawróci si?— spy-

taa inna, patrzc na Yirgini z ciekawoci.

W czasie jazdy do czworoboku miaa takie wra-

enie, e wszystkie trzy towarzyszki przyglday si

jej z tak uwag, jak gdyby bya czem mocno osobli-

wem.
—Tak, niewtpliwie. Widziaam go sama w sobo-

t tydzie temu—odpara Yirginia, która nie umiaa

opisa tej sceny.

—Syszaam, e obchodzi kluby, rozprawiajc ze

swymi dawnymi przyjaciómi i starajc si naucza
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ich. Czy to nie komiczne?—rzeka panna z czerwon
parasolk.

Yirginia nic nie odpowiedziaa, a pozostae dwie

panny zaczy wpada w zamylenie w miar jak po-

wóz zblia si do czworoboku. Czem byy bliej, tem

bardziej czuy si zdenerwowane. Widoki, wonie i

dwiki, do których Yirginia ju przywyka, podra-

niy zmysy tych wyrafinowanych, delikatnych panien

z towarzystwa, jako co strasznego. Gdy si zapuciy
dalej w t dzielnic, czworobok zdawa si wpatrywa
jakby jednem wielkiem, zaczerwienionem, od piwa na-

brzmiaem obliczem w ten pikny powóz i w jego

modnie ubranych pasaerów. Towarzystwo Ray-

mondzkie nigdy nie chorowao na zwiedzanie nor

miejskich, to te zapewne po raz pierwszy zdarzyo

fii, e te dwa róne elementy zetkny si ze sob w
len sposób. Panny czuy, e zamiast oglda czworo-

bok, stay si same przedmiotem ciekawych obserwa-

cyi. To ich przestraszyo i zniechcio.

—Wracajmy. Mam ju dosy—rzeka ssiadka

Yirginii.

W teje chwili znalazy si wanie naprzeciwko

okrzyczanej knajpy i domu gry. Ulica bya wazka

a chodnik natoczony. Nagle z drzwi knajpy wy-

pada chwiejnym krokiem moda dziewczyna. pie-

waa, lecz piew jej by przerywany pijanem ka-
niem, które zdawao si wskazjrwa, e czciowo
pojmowaa swój straszny stan i z ust jej wyrway
si sowa: **Tak jak jestem, bez adnej obrony.**

Gdy powóz mija j, pijana potoczya si ku nie-

tnu z tak podniesion gow, e Yirginia ujrzaa

twarz. Bya to twarz dziewczyny, która onego wie-
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czora klczaa kajc, kiedy Virginia klczaa obok

niej i modlia^si za ni.

—Sta I—zawoaa Virginia, kiwajc na wonic,
który si wanie obziera.

Powóz stan, a w teje chwili Virginia wysiada,

podesza do dziewczyny i uja j pod rami.
— Loreen!...—powiedziaa i urwaa.

Dziewczyna spojrzaa jej w twarz, poczem przy-

braa sama wyraz przeraenia. Panny, siedzce w po-

wozie, nie posiaday si ze zdumienia. Waciciel

knajpy stan w drzwiach i przyglda si im z r-
kami na biodrach. Cay czworobok z okien, stopni

szynków, brudnych chodników, rynsztoków i cie-

ków, przyglda si z niekamanym podziwem oby-

dwom dziewcztom. Soce owiecao scen ciepy-

mi promieniami. Saby odgos muzyki parkowej do-

latyw^ do czworoboku. Koncert wanie si zacz,
a towarzystwo Eaymondu roztoczyo swe blaski na

piknych bulwarach.
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ROZDZIA VI.

Poniewa przybyem dla porónie-

nia czowieka z jego ojcem, a córki

z matk, synowej za z teciow; a

stan si wrogami swego wasnego
domostwa.

Bdcie wic, jako ukocliane

dzieci, naladowcami Boga i cha-

dzajcie w mioci jak was Chrystus

kocha.

Gdy Virginia wysiada z powozu i podesza do

Loreeny, nie miaa okrelonej idei o tem, co uczjmi

albo jaki bdzie rezultat jej postpku. Ujrzaa po

prostu dusz, która zasmakowawszy rozkoszy lepsze-

go ycia, zacza si stacza z powrotem w pieko

bezwstydu i zatracenia. To te nim jeszcze dotkna
ramienia pijanej, postawia sobie tylko jedno pyta-

nie: Jakby Chrystus postpi? Pytanie to stawao
si u niej, zarówno jaki u innj^ch zwyczajem ycia.

Teraz obejrzaa si dokoa, stojc tu obok Lo-

i'eeny, a caa scena ywe uczynia na ni wraenie.

Naprzód pomylaa o swych towarzyszkach z powozu.

—Idcie sobie i nie czekajcie na mnie ! Ja pójd
odwiedzi moj przyjaciók tutaj—rzeka ze spoko-

jem.

Panna z czerwon parasolk rozwara usta z po-

dziwu, gdy Virginia wymówia sowo ** przyjació-

ka." Nie rzeka ani sowa. Dwie drugie panny te
oniemiay.
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—Jedcie, jedcie! Nie mog wraca z wami

—

rzeka Virginia.

Wonica popdzi konie zwolna. Jedna z panien

wyciylia si nieco z powozu.

—Chcesz naszej pomocy? Czybymy nie mogy...

—Nie, nie!—zawoaa Virginia—nie moecie mi

by w niczem pomocne.

Powóz toczy si dalej, a Virginia zostaa sama.

Obejrzaa si wokoo siebie. Wiele osób w tumie

odnosio si do niej z sympaty. Nie wszyscy byli

okrutni lub brutalni. Ducli w. uagodzi czworobok

w znacznym stopniu.

—Gdzie ona mieszka?—spytaa Yirginia.

Nikt nie odpowiada. Potem przyszo na myl
Yirginii, gdy miaa czas zastanowi si nad tem, e
czworobok zdradzi poczucie delikatnoci przez swe

milczenie, poczucie, którego nie powstydziyby si i

bulwary.

Po raz pierwszy przyszo jej na myl, e istota

niemiertelna, rzucona jak rozbitek na brzeg tego

ziemskiego pieka, zwanego szynkiem, moe nie mie
miejsca zwanego domem.

Pijana wyrwaa si nagle z obj Yirginii. Przy

tem a mao nie obalia Yirginii.

—Nie dotykaj mnie! Zostaw mnie! Pozwól mi

i do pieka! Oto gdzie moje miejsce! Szatan ju
czeka na mnie. Widz go—zawoaa ochrypym go-

sem.

Zwrócia si i wskazaa palcem szynkarza. Tum
zamia si. Yirginia podesza do niej i obja j
znowu swem ramieniem.

^Lorewl—r^ceka Z moc^—chod ze mn^. Nie
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w piekle twoje miejsce. Naleysz bowiem, do Chry-

stusa, który ci ocali. Chod!
Dziewczyna wybuchna nagle paczem. Wstrz-

nienie, wywoane spotkaniem Yirginii, otrzewio j
tylko czciowo.

Yirginia obejrzaa si znowu dokoa.

—Gdzie mieszka Mr. Gray—Spytaa.

Wiedziaa, e misyonarz mieszka gdzie w bliz-

koci namiotu.

Kilka gosów podao jej adres.

—Chod, Loreen, zaprowadz ci do pani Gray—

•

powiedziaa, cigle jeszcze trzymajc chwiejce si i

drce stworzenie, ustawicznie jczce i kajce i

trzymajce si Yirginii, któr przedtem odpychaa.

Tak wic obie ruszyy przez czworobok ku miesz-

kaniu misyonarza. Widok ten wzrusza czworobok

na seryo! Nigdy nie dziaa powanie, gdy by pi-

jany; ale tym razem rzecz przedstawiaa si inaczej.

Fakt, e jedna z najpikniej ubranych panien Ray-

mondu roztoczya opiek nad jedn z najnotorycz-

niejszych dziewczyn czworoboku, zataczajcej si pod

wpywem trunku, by dosyó sam przez si zdumie-

wajcym na to, aby nada mniej lub wicej godnoci

i znaczenia sameje Loreenie. Ile razy pijana Lo-

reena przechodzia przez ciek chwiejnym krokiem,

tyle razy czworobok mia si i dowcipkowa. Ale

Loreena idca z mod dam z towarzyskich kó
miejskich, która j podpieraa, to byo co innego.

Czworobok przyglda si im na trzewo i z podzi-

wem.

Gdy doszli do mieszkania Graya, kobieta, która

ctworzya Yirginii, owiadczya, e oboje pastwo
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Gray wyszli gdzie i e nie wróc a dopiero o

szóstej.

Yirginia nie miaa na myli nic innego, ni za-

apelowanie do Grayów, aby bd zaopiekowali si

Loreen czasowo, bd te znaleli dla niej pewne

miejsce, a do jej wytrzewienia si. Teraz atoli

otrzjTnawszy tak odpowied, nie wiedziaa co czy-

nie. Loreen obsuna si gupawo na stopnie, kryjc
twarz w donie. Virginia patrzya na ndzn posta

z uczuciem, które mogo wydawa si wstrtem.

W kocu opanowaa Yirgini myl, której nie

moga si oprze. Có mogo wstrzyma Loreen od

udania si do jej wasnego domu? Dlaczegóby to

bezdomne, ndzne stworzenie ziejce parami alkoho-

lu, nie miao znale schronienia u niej w domu, za-

miast by oddan obcym w jakim szpitalu czy za-

kadzie dobroczynnym? "W istocie Virginia nie wiele

wiedziaa o takich przybytkach schronienia. W Ray-

mondzie istniay takie dwie czy trzy instytucye; ale

jest rzecz wtpliw, czy którakolwiek z nich przy-

jaby tak jak Loreena osob i to w jej obecnym
stanie. Ale nie o to w tej chwili pytaa Yirginia.

"Jakby Chrystus postpi z Loreen?'* Oto pytanie,

jakie sobie Yirginia stawiaa, a odpowiedziaa sobie

na nie przez powtórne ujcie Loreeny.

—Chod, Loreeno. Pójdziesz ze mn do domu.

Wsidziemy na rogu do tramwaju.

Loreena podniosa si na nogi i nie opieraa si
wcale. Spodziewaa si ona bowiem oporu, lub

wprost odmowy. Gdy doszy do rogu i usiady do

tramwaju, wagon by przepeniony ludmi, wracaj-
cymi do miasta.
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Virginia posiadaa bolesn wiadomo tego, e

spojrzeniem zdziwienia powitano j wchodzc ra-

zem ze sw towarzyszk; ale myl jej bya wicej

zajta zbliajc si rozpraw z babk. Co powie

m.adam Page, ujrzawszy Loreen?

Loreena wytrzewiaa obecnie prawie zupenie,

wpadaa tjdko w stan pewnego otrtwienia.

Virginia bya zniewolon trzyma j mocno za

rami. Kilkakrotnie dziewczyna zatoczya si ciko
w stron Virginii ; a kiedy obie szy przez Avenue,

tum ciekawych obraca si i patrzy za niemi. Wcho-
dzc na schody piknego domu, Yirginia poczua ul-

g, nawet pomimo zbliajcej si rozmowy z babk;
a kiedy drzwi si zamkny, a ona znalaza si w
ogromnej sieni z bezdomnym wóczg, poczua w
sobie odwag do wszystkiego, cokolwiekby j spotka

miao.

Madam Page bya w czytelni. Syszc, e Yir-

ginia przychodzi, wysza na jej spotkanie. Ujrzaa

ona Virginie podtrzymujc Loreen, gapic si gu-

pawo na bogactwo i przepych nowego swego otocze-

nia.

—Babko—rzeka Yirginia bez wahania, i bardzo

wyranie.—Przyprowadziem jedn z mych przyja-

cióek z czworoboku. Wanie jest w biedzie i nie-

ma swego domu. Zatrzymam j u siebie czas jaki.

Madam Page spojrzaa ze zdziwieniem na wnucz-

k i na Loreen.

—Powiedasz, e to jedna z twych przyjacióek?

—spytaa chodnym, szyderczym tonem, który dotkn
Yirgini bardziej, ni cokolwiekbd innego dotd.

—Tak powiadam.
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Twarz Virginii oblaa si rumiecem, ale w tej

chwili przypomniaa sobie zdanie, którego Mr. Gray

uy w jednem ze swych ostatnich kaza: ** Przyja-

ciel celników i wystpnych." Zapewne Chrystus po-

stpiby tak samo jak ona.

—Czy ty wiesz, kto to jest ta dziewcz3ma?—spy-

taa madam Page gniewnym szeptem, podchodzc do

\'irginii.

—Wiem bardzo dobrze. Jestto wyrzutek. Nie

potrzebujesz mi o tem mówi, babko. Wiem o tern

nawet lepiej od ciebie samej. W tej chwili jest pi-

jana: ale przecie to take dziecko Boga. Widziaam

j ju na kolanach, aujc za grzechy i widziaam,

jak pieko znowu wycigno po ni swe straszne

apy; przez ask Chrystusa czuj, e najmniejsza

rzecz, jak dla niej mog uczyni, to wybawi j od

takiego niebezpieczestwa. Babko, nazywamy siebie

chrzecijanami. Oto biedne, zbkane stworzenie,

bez domu, staczajce si w przepa, groc jej

wieczn zagad, a my przecie mamy wicej ni do-

sy. Przyprowadziam j tu i zatrzymam.

Madam Page bysna swym wzrokiem ku Vir-

ginii i cisna pici. Wszystko to byo niezgodne

z jej towarzyskim kodeksem. Jake towarzystwo mo-

goby wybaczy tak poufao z szumowinami ulicy?

Ile móg postpek Virginii kosztowa rodzin ca
w kierunku krytyki i utraty stanowiska i tej dugiej

listy niezbdnych stosunków, które ludzie bogaci i

majcy stanowiska musz utrzymywa z przewódz-

cami towarzystwa? Dla madam Page towarzystwo

byo czem waniejszem od kocioa lub jakiejkol-

wiek innej instytucyi. Bya to wadza, której na-
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leao si ba i sucha. Utrata jej przychylnoci

bya tein, czego naleao si obawia wicej, ni cze-

gokolwiekbd innego, z wyjtkiem oczyivicie utraty

bogactwa.

Staa prosta i surowa, majc przed sob Virgini

zupenie ju zdeterminowan. Yirginia obja ra-

mieniem Loreen, patrzc spokojnie w oczy babki.

—Nie uczynisz tego, Virginio. Moesz odesa
j do asylu dla opuszczonych kobiet. Moemy po-

ki"yc wszystkie wydatki, ale przez wzgld na nasz
reputacy, nie moemy takiej osoby trzyma u siebie.

—Babko, nie ycz sobie wcale czyni nic takie-

go, coby si tobie niepodobao; ale zatrzymam Lo-

reen na noc, a nawet i duej, jeeliby zasza tego

potrzeba dla jej dobra.

—Zatem sama odpowiesz za nastpstwa I Ja nie

zostan w jednym domu z ndzn...

Madam Page stracia wadz panowania nad so-

b. Virginia przerwaa jej nim zdoaa skoczy.
—Babko ! dom ten do mnie naley. Jestto nasze

wspólne ognisko, jak dugo podoba ci si mieszka

razem ze mn. Ale w tej sprawie postpi zupenie

tak, jak mojem zdaniem postpiby i Chrystus. Jes-

tem gotowa znie wszystko cokolwiekby towarzy-

stwo chciao mówi lub czyni. Towarzystwo nie jest

moim Bogiem. Przy boku tej biednej, zbkanej du-

szy, nie przykadam adnej wagi do werdyktu to-

warzystwa.

—Zatem nie pozostan tu—rzeka madam Page.

Zwrócia si nagle i posza do koca sieni. Po-

tem wrócia i rzeka z naciskiem, zdradzajcym
gniew i wzburzenie:
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—Pamitaj, e wypdzia sw babk z domu dla

jakiej pijaczki.

Potem nie czekajc na odpowied Virginii za-

wrócia znowu i posza na gór.

Yirginia wezwaa suc i niebawem zaja si
Loreen, która szybko zapadaa w smutny stan. W
cigu krótkiej sceny w sieni trzymaa si Yirginii

tak mocno, e rami Yirginii miao wycinite lady
jej palców.

Yirginia nie wiedziaa, czy babka istotnie opuci

dom czy nie. Posiadaa swe wasne obfite rodki
utrzymania, bya zupenie zdrowa i rzeka, jakote

zdolna myle o sobie. Miaa siostry i braci na po-

udniu i miaa spdza u nieb po kilka tygodni co

roku. Pod tym wzgldem wic Yirginia nie miaa o

ni adnych obaw, ale rozmowa z ni sprawia jej

przykro. Rozmylajc nad ni przed zejciem na

dó do herbaty, nie moga jednake znale powodu

do aowania swego kroku. "Jakby Chrystus post-

pi?" Yirginia nie miaa adnej wtpliwoci co do

tego, e postpia zupenie susznie. Jeeli popenia
jaki bd, to chyba bd sdu, ale nie serca. Gdy
dzwonek oznajmi czas herbaty, zesza na dó, ale

babka nie zjawia si. Posaa wic sucego do jej

apartamentu, który objani za powrotem, e madame
Page bya nieobecna. W kilka chwil potem zjawi

si Rollin i uwiadomi, e babka pojechaa najbli-

szym pocigiem na poudnie. By wanie na stacyi

dla odprowadzenia kilku przyjació i spotka przy-

padkiem babk, która powiedziaa mu dlaczego jedzie.

Yirginia i Rollin spotkali sie przy herbacie w
powanych usposobieniach.
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—Rollinie—rzeka Virginia, przyczem po raz

pierwszy prawie od czasu jego nawrócenia spostrze-

ga, jak wan dla niej spraw bya zmiana, której

uleg brat.—Czy ty mnie ganisz? Czy nie mam racyi?

—Nie, moja droga, nie zdaje mi si, eby nie

miaa racyi. Bolesna to dla nas rzecz. Lecz skoro

sdzisz, e to biedne stworzenie, zawdzicza swe oca-

lenie i zbawienie twej osobistej opiece, nie moga
inaczej postpi. Oh, Virginio, pomyl jeno, emy
przez tyle lat uywali naszego piknego domostwa i

tych zbytków samolubnie, nie pomni tumów do tej

kobiety podobnych. Niewtpliwie Chrystus na na-

szem miejscu byby to samo uczyni, co ty!

Tak wic Rollin pocieszy Virgini i naradza
si z ni tego wieczora. Ze wszystkich cudownych
zmian, jakim Yirginia miaa uledz z powodu swego

lubu, nic nie wpyno na ni tak potnie jak myl
o zmianie, jaka zasza w yciu Rollina. Zaprawd
ten czowiek w Chrystusie sta si now istot. Stare

rzeczy miny bezpowrotnie. Wszystko ulego w nim
odnowieniu.

Dr. West stawi si tego wieczora na wezwanie

Virginii i zrobi dla wóczgi wszystko, co byo po-

trzeba. Dostaa ona niemal ''deliryum" z opicia si.

Najpodasz dla niej obecnie rzecz byo spokoj-

ne pielgnowanie, troskliwo i mio. Tak wic w
piknym pokojU, z obrazem, przedstawiajcym Chry-

stusa nad brzegiem jeziora, leaa Loreena, zdajc,
sama nie wiedziaa jak, ku tej przystani; a Virginia

zbliya si do mistrza bardziej, ni kiedykolwiek

r»rzedtem, gdy serce swe skierowaa ku temu rozbit-

kowi, który miotany strudzeniem leg u jej stóp.
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Tymczasem czworobok oczekiwa wyniku wybo-
rów z wicej, ni zwykem zainteresowaniem.

Gray razem z on pakali nad politowania god-

nemi stworzeniami, które po walce z otoczeniem, co-

dzie kuszcem je, zbyt czsto nurzyy si t walk
i jak Loreen wznosiy w gór ramiona i zapaday si
w wirujc otcha swego poprzedniego pooenia.

Dodatkowy mityng w Pierwszym kociele odby-

wa si teraz ju regularnie. Henryk Maxwell wszed
do sali odczytowej w najblisz niedziel po zgroma-

dzeniu przedwyborczem i zosta powitany z entuzy-

azmem, pod wpywem którego zadra. Tu zauway
znowu nieobecno Jaspera Chase ; ale wszyscy inni

byli obecni i zdawali si nawet by bardzo cile po-

czeni wzem wspólnoci, wynikej z wzajemnego

zaufania. Ogólnie odczuwano, e duch Chrystusa by
duchem otwartego, szczerego wyznania swych do-

wiadcze j^ciowych. Zdawao si rzecz najnatu-

rulniejsz pod socem, e Edward Norman odkrywa
przed reszt zebranych szczegóy swych spraw dzien-

nikarskich.

Faktem jest, e straciem duo pienidzy w
cigu ostatnich trzech tygodni. Nie umiem nawet

powiedzie, jak duo. Codzie trac sporo abonentów.

—Jaki abonenci podaj powód zanieckania pre-

numeraty?—pyta Henryk Maxwell.

Reszta suchaa chciwie.

—Podaj mi wiele rónych powodów. Jedni po-

wiadaj, e potrzebuj pisma, pomieszczajcego

wszystkie wiadomoci, przez które rozumiej szcze-

góy zbrodni, senzacyjne sprawy w rodzaju zapasów

atletycznych, skandale i obrzydliwoci rónego ro-
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dzaju, a innym niepodoba si zawieszenie wydania

niedzielnego. Przez ten postpek utraciem setki

abonentów, jakkolwiek uoyem si z wieloma w
sposób zadowalniajcy, dajc im nawet wicej w
osobnym dodatku sobotnim, nieli poprzednio w wy-

daniu niedzielnem. Najwiksza moja strata wynik-

na z ubytku ogosze i ze stanowiska, jakie uwaa-
em sobie za obowizek zajc w kwestyach politycz-

nych. Ta ostatnia akcya kosztowaa mnie zaiste wi-
cej, ni cokolwiekbd innego. Wikszo moicli

abonentów ma wybitne partyjne usposobienie. Mog
wam wszystkim cakiem otwarcie powiedzie, e je-

eli bd dalej obstawa przy planie, który wedug
mnie przyjby i Chrystus, to jest przy planie trak-

towania wszystkich spraw politycznych z niepartyj-

ne j^o i etycznego punktu widzenia, to The News nie

bdzie w stanie opdzi swych kosztów, chyba eby
mona byo liczy na jeden czynnik w Kaymondzie.

Zatrzyma si chwil, cho wszyscy suchali go

spokojnie. yirginia zdradzaa szczególne zaintere-

sowanie, tak, e a twarz jej pona. Wygldao
tak, jakby ona mylaa wanie o tern samem, co

Norman mia teraz poruszy.

—Tym czynnikiem jest element chrzecijaski

Raymondu. Powiedzmy, e News poniosy cik
strat wskutek odpadnicia tych, którym nie zaley
na chrzecijaskim dzienniku, jakote innych, uwa-
ajcych pismo po prostu jako dostawc wszelkich

rozrywek—a teraz, czy jest w Raymondzie dostatecz-

na ilo^ rzetelnych chrzecijan, którzy pospiesz po-

prze' '^ismo takie, jakieby prawdopodobnie i Chry-

stu' Indagowa, albo czy zwyczaje ludzi tak s usta-
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lone w kierunku podania zwyczajnego typu dzien-

nikarskiego, e nie wezm do rki pisma, chyba e
jest w znacznym stopniu pozbawione chrzecijaskie-

go i etycznego celu? Na tem poufnem zgromadzeniu

mog te owiadczy, e dziki komplikacyom w mo-
ich interesach niezalenych od pisma, zniewolony by-

em straci znaczn cz mego majtku. Musiaem za-

stosowa t sam zasad prawdopodobnego zachowa-

nia si Chrystusa do pewnych transakcyi z innymi

którzy si tej zasady trzyma nie chcieli, wskutek

czego straciem duo pienidzy. O ile rozumiem nasz

lub, nie mamy stawia nigdy pytania, czy si co
opaci, lecz musimy oprze cae nasze postpowanie

napyta"niu: "Jakby Chrystus postpi." Opierajc

swoje dziaanie na tej podstawie byem zniewolony

straci wszystkie prawie moje pienidze, jakie zgro-

madziem w pimie. Nie potrzebuj wchodzi w
szczegóy. Co do mnie, to po trzech tygodniach do-

wiadczenia jestem przekonany, e wielu ludzi mu-

siaoby straci znaczne sumy pienine przy dzisiej-

szym systemie prowadzenia interesów, gdyby miano

uczciwie trzyma si tej zasady Chrystusa. Wspomi-

nam o mej stracie tutaj dlatego, poniewa ywi sil-

n nadziej w ostateczne powodzenie pisma codzien-

nego, prowadzonego w dopiero co wyoony sposób,

to te postanowiem powici cay swój majtek dla

osignicia tego powodzenia. Jak sprawa dzi stoi,

to nie bd w stanie prowadzi pisma w obecny spo-

sób, chyba e chrzecijanie Raymondu, czonkowie
kocioa i wyznawcy moralnoci, zechc poprze pi-

smo finansowo.

Virginia postawia jedno pytanie. Suchaa ona
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wyznania Normana z niesychan uwag.
—Czy sdzisz pan, e chrzecijaski dziennik

powinien otrzyma znaczniejsze wsparcie pienine

na wzór chrzecijaskiego kollegium, aby módz w
ten sposób egzystowa?

—To jest wanie moje zdanie. Uoyem plan

pomieszczenia w pimie takiej rozmaitoci materyau.

w taki interesujcy sposób, e wynagrodz z nad-

wyk to, co wyrzuciem ze szpalt jako rzeczy nie-

chrzecijaskie Ale przeprowadzenie mego planu

wymaga wielkiej iloci pienidzy. Jestem pewien, e
dziennik chrzecijaski, jakiby Chrystus pochwali,

zawierajcy to tylko, co Onby pomieci, moe mie
finansowe powodzenie, jeeli tylko zostanie waciwie
poprowadzony. Ale do przeprowadzenia tego planu

trzeba duo pienidzy.

—Ile, jak si panu zdaje?—spytaa Yirginia

spokojnie.

Edward Norman spojrza na ni badawczo, a

twarz jego obla na chwil rumieniec, gdy my^l o za-

miarach Yirginii przesza mu przez gow. Zna j
od maej dziewczynki, a z ojcem jej pozostawa w
cisych stosunkach materyalnych.

—Okoo pó miliona dolarów w miecie lakiem

jak Raymond mogoby wystarczy na prowadzenie

pisma, o jakiem myl— odpar redaktor.

Gos jego zadra nieco z radoci na myl o owo-

cach, jakieby móg w danym razie osign jako

dziennikarz.

—W takim razie—rzeka Yirginia, mówic tak,

jakby rzecz zupenie ju rozwaya—ja jestem goto-

wa woy w pismo t sum pienidzy pod jednym
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warunkiem, oczywicie, e bdzie dalej tak samo pro-

wadzone jak do tej pory.

—Bogu dziki—zawoa Henryk Maxwell.

Edward Norman zblad, reszta patrzya na Yir-

ginie, która miaa jeszcze co wicej do powiedzenia.

—Moi drodzy przyjaciele—cigna—w gosie jej

przebija si smutek, czynicy na suchaczach wra-

eni, które si pogbiao w miar rozmylania nad

niem—nie ycz sobie, aby ktokolwiekbd z was

przypisa mi czyn szlachetny lub filantropijny. Przy-

szam ostatniemi czasy do przekonania, e pienidze,

które uwaaem za wasne, nie nale do mnie, lecz

do Boga. Jeeli wic ja, jako Jego suga, widz

sposób rozumnego zuytkowania Jego pienidzy, to

nie zasuguj z niczyjej strony na pochwa lub po^

dzikowanie z powodu, em okazaa si uczciw w

administracYi funduszów, których On mi poleci

uywa na Jego chwa. Rozmylaam sama nad

tym planem od jakiego czasu. Faktem jest, ko^

chani przyjaciele, e w zbliajcej si walce ze zwo-

lennikami alkoholu w Raymondzie—bdziemy potrze-

bowali poparcia ze strony pisma The News. Wiemy,

e wszystkie inne pisma bd po stronie szynków.

Jak dugo sz>Tik istnieje, praca ratowania dusz gi-

ncych w czworoboku prowadzi si w niekorzystnych

wamnkach. Có moe Mr. Gray osign swymi mi-

tyngami, skoro poowa przez niego nawróconych pije,

kuszona codzie na kadym rogu przez obrzyd

knajp? Chrzecijaski dziennik musimy mie ko-

niecznie. Dopuci do upadku The News znaczyoby

poddanie si nieprzyjacielowi. Pokadam wielkie za-

ufanie w zdolnociach p. Normana. Nie znam jego
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planów, ale ufam, e pismo powiedzie si, byle byo
prowadzone na dostatecznie du skal. Nie wierz,

aby chrzecijaska zdolno bya w dziennikarstwie

gorsza od niechrzecijaskiej, nawet jeeli chodzi o

to, eby si pismo opacio finansowo. To wic jest

powodem woenia pienidzy—boskich a nie moieh—
w ten potny czynnik, majcy dziaa na wzór

Chrystusa. Jeeli uda si nam prowadzi takie pismo

przez rok, godz si na uycie tej sumy pieninej
na przeprowadzenie dowiadczenia. N^le dzikujcie

mi, nie uwaajcie mego przyrzeczenia za co nadzwy-

czajnego. Có bowiem czyniam dotd 7. boskimi

pienidzmi poza zaspokajaniem mych wasnych sa-

molubnych, cielesnych, osobistych pragnie? Có mo-

g uczyni z reszt, jeeli nie stara si o zado-
uczynienie za skradzione Bogu pienidze? Oto spo-

sób w jaki si na to obecnie zapatruj, bo wierz, e
Chrystus takby wanie postpi.

Nad sal odczytow daa si czu niewidzialna

obecno Ducha Boego. Wszyscy milczeli przez

•jhwil. Henryk Maxwell stojc tam, dokd zwróciy
5i spojrzenia wszystkich obecnych czu to samo, cze-

?o doznawa ju poprzednio—to jest powrotu dzie-

witnastego stulecia ku pierwszemu, kiedy to ucznio-

wie posiadali wszystko wspólnie, a kiedy wia midzy
nimi duch, jakiego czonkowie Pierwszego kocioa
nigdy nie znali. Do jakiegó to stopnia czonkowie
jego kocioa poczuwali si do wspólnoci interesów

ycia codziennego przedtem, nim ta maa grupa nie

postanowia czyni tak, jakby czyni Chrystus? Z
trudnoci móg myle o obecnjrm wieku i jego wa-
runkach. Ta sama myl zajmowaa i reszt obec-
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nych. W sali zapanowao nieznane przedtem uczu-

cie kamraderyi, którego doznawali tak samo podczas

przemówienia Yirginii jakote—^podczas nastpnego

milczenia. Gdyby ktokolwiek chcia je definiowa,

byby to zapewne uczyni w takiej mniej wicej for-

mie: *' Jeeli wskutek posuszestwa memu przyrze-

czeniu nara si w wiecie na strat lub zmartwie-

nie, to mog polega na rzetelnej, praktycznej sym-

patyi i wspólnoci kadego chrzecijanina w tej iebie,

który uczyni ze mn te sam lub postpowania we-

dug zasady: '* Jakby Chrystus postpi?'*

Wszystko to wyraaa dokadnie ta duchowa fa-

la ; wywieraa ona taki sam wpyw, jaki na pierwszych

uczni móg mie cud materyalny, dajc im zaufanie

w Panu, którj^ pomóg im znie straty i mczestwo
odwanie a nawet radonie.

Nim si tym razem roaeszli nastpio jeszcze kilka

wyzna w rodzaju Normana. Kilku modych ludzi

objanio o utracie posad dziki posuszestwu uczy-

nionemu lubowi. Aleksander Powers objani po-

krótce fakt, e komisya przyrzeka zaj si spraw
w najbliszym terminie, on za zajmowa si znowu

telegrafowaniem, jak dawniej. Od czasu jego po-

dzikowania za pOvsad ani jego ona ani córka nie

pokazyway si w towarzystwie. Nikt tak gorzko

jak on sam nie odczuwa tego niezrozumienia jego

pobudek. Wielu uczni obecnych na mityngu miao

takie same zmartwienia. To byy jednak sprawy, o

których nie mogli mówi. Henryk Maxwell wskutek

znajomoci swych ludzi móg wiedzie na pewne, e
posuszestwo uczynionemu lubowi, wywoao w ser-

cach rodzin zanik sympatyi, a nawet zrodzio nic-
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przyja i nienawi. Zaiste ** wrogami czowieka s
jego wani domownicy,'* gdy jedni sucliaj Cliry-

stusa, a drudzy nie, Chrystus jest wiell;:im kierowni-

kiem ycia, albo trzeba i równolegle z Nim, albo

te cakiem w poprzek Jego cieki.

Lecz wicej od jakiegokolwiek innego uczucia

wzmagaa si fala jednoci wród uczestników mi-

tyngu. Henryk Maxwell patrzy na to, pragnc do-

y najwyszego tej fali wzniesienia, na co atoli czas

jeszcze nie nadszed: a gdy nadejdzie, dokd ich ten

nastrój zaprowadzi; myl o tem nabawiaa go stra-

chu. Pilnie studyowa on wpyw, uczynionego lubu
na ycie tych rónych ludzi. Wyniki tego wpywu
odczuwao si ju w caem miecie. Któ by zdolen

przewidzie stan rzeczy przy kocu roku?

Jednym praktycznym wynikiem tej wspólnoci

byo zapewnienie poparcia, otrzymane przez Norma-

na. Po skoczonym mityngu otoczono go ze wszech

stron, poniewa ta maa grupka ludzi rozumiaa do-

skonale jego apel do chrzecijaskich obywateli Ray-

mondu. Warto takiego pisma w ogniskach domo-

wych i poparcie przez niego dodatnich uczu obywa-

telskich, byy zwaszcza w obecnym kryzysie nieoce-

nione. Naleao obecnie tylko przekona si, co mo-

na zrobi wobec uzyskanych na prowadzenie pisma

rodków. Ale ustawicznie jeszcze, jak Edward Nor-

man twierdzi, byo prawd, e sam pienidz nie

móg uczyni pisma potg. Potrzebowao ono jesz-

cze sympatyi i poparcia prawdziwych chrzecijan

Raymondu, aby mona The News zaliczy do wa-
nych czynników w chrzecijaskiem yciu miasta.

Tydzie, który nastpi po tym mityngu niedziel
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nym, by czasem wielkiego podniecenia w Raymon-

dzie, by to bowiem czas wyborów. Donald Marsh,

wierny przyrzeczeniu, wzi swój krzy i dwiga go

po msku, chocia z wstrtem, z jkiem a nawet za-

mi, gdy w gr weszy jego najgbsze przekonania,

on za sam zmuszony by wyrwa si ze swej wielo-

letniej ciszy uczonego z bólem i cierpieniem, które go

wicej kosztoway, ni cokolwiek innego, co do tej

pory uczyni jako zwolennik Chrystusa. Razem z

nim szo kilku profesorów kollegialnych, którzy tak-

e uczynili lub w Pierwszym kociele. Ich dowiad-

czenia i cierpienia byy te same co i prezydenta; po-

niewa w taki sam sposób zaniedbywali swe obowiz-

ki obywatelskie. To samo odnosio si te i do Hen-

ryka Maxwella, który zanurzy si w t walk prze-

ciwko wódce, oraz jej zwolennikom z uczuciem oba-

wy przed spotkaniem i utarczk. Nigdy bowiem nie

mia takiego krzya. Chwia si pod nim, a w krót-

kich przerwach, w których wycofywa si z walki,

szukajc wytchnienia w ciszy swego gabinetu, pot

wystpowa mu na czoo z obawy przed niewidziane-

mi i znieznanemi straszydami. Patrzc potem poza

siebie, zdumiony by swem dowiadczeniem. Nie by
tchórzem, a mimo to doznawa obawy, jak czuje

kady czowiek jego zwyczajów, gdy si nagle znaj-

dzie wobec obowizków, wymagajcych wykonywa-

nia pewnych rzeczy tak mu obcych, e szczegóy ro-

boty zdradzaj ignorancy i napeniaj go wsty-

dem, oraz upokorzeniem.

Gdy nadesza sobota, to jest dzie wyborów,

wzburzenie dosigo szczytu. Usiowano zamkn
wszy.stkie szynki. Rzecz udaa si czciowo. Ale
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mimo to pito obficie przez cay dzie. Czworobok

kipia, kotowa si, przeklina i wystawia swe naj-

gorsze strony na widolt miasta. Gray prowad7J

swoje mityngi w cigu tygodnia, a skutki przeszy

nawet jego najmielsze nadzieje. Gdy nadesza so-

bota, zdawao mu si, e nastpi te i kryzys w jego

pracy. Ducli w. i szatan rumu stanli do rozpaczli-

wej walki. Wikszemu zainteresowaniu si mityn-

gami odpowiadao wiksze zdziczenie poza namiotem.

Szynkarze nie ukrywali duej swyci uczu. Posy-

pay si jawnie groby gwatu. Raz w cigu tygo-

dnia Gray i garstka jego pomocników zostali obrzu-

ceni rónego rodzaju pociskami przy opuszczeniu na-

miotu pónym wieczorem. Policya wysaa specyaln

stra. Yirginia za i Rachela byy zawsze pod opiek
Rollina i Dr. Westa. Sia piewu Racheli nie zmniej-

szya si, raczej rosa i potniaa z kadym mityn-

giem.

Z pocztku Gray waha si czy odbywa mityng

tego wieczora. Posiada atoli bardzo prost zasad
postpowania, której zawsze si trzyma. Duch zda-

wa si nakania do kontynuowania mityngów,

wskutek tego zebranie sobotnie odbyo si jak zwykle.

Wzburzenie w caem miecie dosigo szczytu, gdy

urny wyborcze zostay zamknite o szóstej. Nigdy

jeszcze nie byo w Raymondzie takiej walki. Sprawa
konsensu lub jego zniesienia nie bya nigdy rozstrzy-

gana wród takich okolicznoci. Nigdy bowiem
przedtem nie stany naprzeciwko siebie takie ywio-

y miejskie. Byo rzecz niesychan, eby prezydent

Kollegium Lincolna, proboszcz Pierwszego kocioa,

dziekan katedralny, ludzie zawodowi, zamieszkujcy
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pikne domy na bulwarach, przybyli osobicie do

swych dzielnic i starali si sw obecnoci i przyka-

dem poprze usiowania chrzecijaskie. Politycy

dzielnicowi byli zdumieni tym widokiem. Ale zdu-

mienie wcale nie odebrao im rzutkoci. Walka sta-

waa si z kad chwil gortsz; gdy szósta ude-

rzya, adna strona nie miaa pojcia, jaki bdzie

rezultat. Kady godzi si, e nigdy dotd nie byo

takich wyborów w Raymondzie i obie strony oczeki-

way ogoszenia wyników z najwikszem zaintereso-

waniem.

Mityng w namiocie skoczy si dopiero po dzie-

sitej. By to dziwny, a pod pewnym wzgldem i

zdumiewajcy mityng. Henryk Maxwell stawi si

znowu na yczenie Graya. By on cakiem wyczer-

pany prac dnia, lecz apel Graya przyszed w takiej

formie, e nie móg mu odmówi. Donald Marsh, by
te obecnym. Nie widzia nigdy czworoboku, a cie-

kawo jego podnieciy wyniki misyonarza, jakie

osign w najgorszej czci miasta. Dr. West i Rol-

lin przyszli z Rachel i Yirgini; a Loreena, miesz-

kajca u Yirginii, umiecia si blizko organu, trze-

wa, pokorna i trzymajca si Yirginii jak pies. Przez

cay czas suby Loreena siedziaa ze spuszczon go-

w, paczc przez jaki czas, kajc, gdy Rachela za-

piewaa: ''Byam zbkan owc," trzymajc si z

widocznem, niemal dotykalnem utsknieniem jedynej

nadziei, jak znalaza, suchajc modlitw i wezwa
i wyzna wokoo siebie jak kto, co jest czci no-

wego wiata, a jednak obawia si wzi w nim pe-

nego udziau.

Namiot by natoczony. Na zewntrz namiotu za



150
,
W JEGO LADY

panowao zamieszanie, które roso z postpem wie-

czoru, a Gray uwaa za rozsdn, nie przedua
suby Boej. Coraz wpaday do namiotu okrzyki

tumu. Zaczto otrzymywa wiadomoci wyborcze,

a wszystkie domy, nory i jaskinie czworoboku, wy-

sypay swyci mieszkaców na ulic.

Pomimo niepokoju piew Raclieli wstrzyma tum
w namiocie od rozsypania si. Tym razem nastpio
okoo dwanacie nawróce si. Wreszcie tum sta-

wa si niecierpliwy, a Gray zakoczy sub Bo,
zatrzymujc si na chwil z nawróconymi.

llachela, Virginia, Loreena, RoUin i doktór, pre-

zydent Marsh i Henryk Maxwell, wyszli razem, z za-

miarem udania si jak zwykle do stacyi tramwajowej.

Wyszedszy z namiotu zrozumieli odrazu, e czworo-

bok znajdowa si w chwili wybuchu pijackiego sza-

u, a gdy si przeciskali przez gromadzcy si na

wakich ulicach motoch, zauwayli, e sami byli

przedmiotem wielkiej uwagi.

—Macie go, tego faceta w wysokim kapeluszu; on

jest przywódc!—zawoa ochrypy gos.

Prezydent Marsh odznacza si w maej grupce

prost, imponujc postaw.

—Jak poszy wybory? Jeszcze za wczenie na

ogoszenie wyroku co ?—zapyta gono, a kto odpar

:

—powiadaj, e druga i trzecia dzielnica gosoway
niemal solidarnie przeciw konsensom. Jeeli tak jest

istotnie, przyjaciele wódki zostali pobici.

—^Bogu dziki! Ufam, e tak jest—zawoa Hen-

ryk Maxwell.—Marsh, ale mymy tu w niebezpie-

czestwie. Czy ro:',umiesz nasze pooenie? Musimy
zaprowadzi panie do bezpiecznego miejsca.
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—To prawda—rzek Marsh powanie.

W teje chwili obsypa ich grad kamieni, oraz

innych pocisków. "Wazka ulica i chodnik byy przed

nimi cakowicie zatoczone najgorszym ywioem
czworoboku.

—To wyglda powanie—rzek Maxwell.

Razem z Marshem, Rollinem i Dr. Westem za-

cz i naprzód przez may otwór, Virginia za, Ra-

chela i Loreena postpoway tu za nimi pod ochro-

n mczyzn, którzy zaczli pojmowa groce nie-

bezpieczestwo. Czworobok by pijany i podranio-

ny. W Donaldzie, Marshu i Henryku Maxwellu wi-

dzia on dwóch przywódców walki wyborczej, którzy

pozbawili go moe jego ulubionego szynku.

—Precz z arystokracy—zawoa ostry gos, ra-

czej kobiecy, ni mski.

Grad bota i kamieni powtórzy si. Rachela

przypomniaa sobie potem, e Rollin skoczy prosto

przed ni i przj^j Da gow i piersi mnóstwo pocis-

ków, które byyby prawdopodobnie dosigy jej, gdy-

by jej nie by sob zasoni.

Nim policya si zjawia, Loreena przyskoczya do

boku Yirginii, odpychajc j, poczem krzykna.
Stao si to wszystko tak nagle, e nikt nie wiedzia,

skd krzyk wyszed. Z okna otwartego nad szyn-

kiem, z którego tydzie przedtem wysza Loreena,

wyrzuci kto cik butelk, która ugodzia Loreen
w gow tak mocno, e upada na ziemi. Virginia

zawrócia na miejscu i uklka przy niej. W tej

chwili zjawili si te i urzdnicy policyjni.

Donald Marsh wzniós do i krzykn przez ogu-

szajcy haas tumu:
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—Stójcie ! Zabilicie kobiet

!
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—Stójcie! Zabilicie kobiet!

Wiadomo ta otrzewia motoch czciowo.

Czy istotnie?

Henryk Maxwell pyta, gdy Dr. West uklk po

drugiej stronie Loreeny, podtrzymujc j.
Umiera—rzek Dr. West krótko.

Loreena otwara oczy i umiechna si do Virgi-

nii, która otara krew z jej twarzy, potem nachylia

si nad ni i pocaowaa. Loreena umiechna si zno-

wu, a za chwil dusza jej bya w raju.

A jednak jest to zaledwie jedna kobieta z tysicy,

umiercanych przez tego szatana gorzaki. Precz te-

raz wy mczyni i kobiety z tej brudnej ulicy! Do-

zwólcie przenie te szanowne miertelne szcztki

przez wasze ogupiae, ale wytrzewione na chwil

szeregi. Byo to jedno z waszych wasnych dzieci.

Czworobok wycisn na niej pitno bydlcia. Dzi-

kujcie Temu, który zmar za grzeszniki, e obraz od-

rodzonej duszy wyziera z tej bladej gliny! Precz tu-

mie ! Miejsca ! Przepucie j z szacunkiem, otoczon,

paczc i przeraon grup chrzecijan! Wycie j
zabili, pijani mordercy ! A jednake, o chrzecijaska

Ameryko ! Któ zabi t kobiet ? Stójcie ! Milczcie

!

Zabito kobiet ! Kogo ? Loreen, dziecko ulicy. Biedn,

pijan, ndzn grzesznic! O Boe, dokde jeszcze?

Tak. Szynk j zabi, czyli chrzecijanie Ameryki, go-

sujcy za konsensem na szynki. Tylko Sd ostateczny

rozstrzygnie, kto by waciwie morderc Loreeny.
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ROZDZIA VII.

Ten, który pójdzie za Mn nie

bdzie kroczy w ciemnoci.

Ciao Loreeny leao na katafalku w rezydencyi

panny Page na Avenue. Byo to w niedziel rano, a

czyste orzewiajce powietrze, roznoszce wanie po-

nad miastem wo rozwierajcych si pków kwiato-

wych wród lasów i pól, przepjmo ponad trumn z

otwartego okna w kocu wielkiej sali. Dzwony ko-
cielne dzwoniy, a ludzie przechodzcy przez Avenue

na sub Bo zwracali ciekawie badawczy wzrok na

wielki dom i szli dalej, rozprawiajc o wieych wy-

padkach, które tak dziwnie zaczy ksztatowa dzieje

miasta.

W Pierwszym kociele Henryk Maxwell ze ladami
wzruszenia, doznanego poprzedniego wieczoru, stan
wobec ogromnej kongregacyi, przemawiajc do niej z

uczuciem i si, pync naturalnie z gbokich do-

wiadcze poprzedniego dnia, tak e suchacze dozna-

wali z jego powodu pewnego uczucia dumy, jakie w
nich ongi wywoyway jego dramatyczno. Przez

cig caej suby Boej brzmiaa nuta smutku i nagany

i surowego potpienia, od którego wielu czonków
kongregacyi blado, ju to oskarajc siebie samych,

ju te gniewajc si na siebie.

Raymond bowiem dowiedzia si tego ranka, e
miasto pomimo wszystko owiadczyo si za koncesy
szynkow. Pogoska, która kursowaa po czworoboku,

e druga i trzecia dzielnica gosoway przeciwko szyn-
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kom, okazaa si faszyw. Prawda, e zwycistwo
odniesiono przy pomocy bardzo maej wikszoci. Ale

rezultat byl taki sam, jak gdyby wikszo bya ol-

brzymia. Raymond uchwali kontynuowa szynki

przez jeden rok jeszcze. Wynik ten by wyrokiem po-

tpienia na chrzecijan Raymondu. Wicej ni stu

chrzecijan, uwaajcych si za uczniów, nie poszo

do urny wyborczej, a wicej ni stu gosowao razem
z szynkarzami. Gdyby wszyscy czonkowie kocioów
w Raymondzie byli gosowali przeciwko knajpom, by-

yby one dzi zdetronizowane, zamiast dalej królowa
w caej gminie. To bowiem byo od lat faktem w
Raymondzie; szynk rzdzi. Nikt tego nie zaprze-

cza. Jakby Chrystus postpi? A có powiedzie o

kobiecie, co zostaa tak brutalnie powalona o ziemi
przez t sam do, która przyczynia si tak do jej

ziemskiej ruiny? Czy fakt ten by czem wicej, ni
Jogicznem nastpstwem caego strasznego systemu

konsensów, wskutek czego szynk, który przyjmowa

j czsto i osania jej ponienie, z którego wypad
pocisk, co j umierci, otworzy jutro swe podwoje,

poparty chrzecijaskimi gosami Raymondu, aby ska-

za na doczesn i wieczn zgub sto Loreen, nim rok

dobiegnie swego krwawego kresu.

Wszystko to wyrzuci z siebie Henryk Maxwell

tego ranka niedzielnego na swych suchaczy i to go-
sem, który dwicza i dra i ama si w kaniach
bólu, sprawionego ujemnym wynikiem gosowania.

Mczyni i kobiety pakali pod wpywem jego sów.
Donald Marsh by obecny, lecz jego miy zazwyczaj i

pewny siebie sposób trzymania si znikn cakowicie

;

gowa zwisa mu na piersi ; wielkie zy toczyy si po



156 W JEGO LADY
policzkach, cho nigdj^ przedtem nie okazywa publicz-

nie wewntrznego wzruszenia. Tu obok siedzia

Edward Norman prosto, ale wargi jego dray, a rce
chwytay kurczowo krawd awki pod wpywem
wzruszenia, jakie w nim wywoyway sowa Maxwella.

Nikt wicej ni Norman nie ofiarowa i nie wycierpia

ubiegego tygodnia dla wywarcia wpywu na opini

publiczn. Myl, e sumienie chrzecijaskie zostao

rozbudzone za póno lub za sabo ciya jak oów na

sercu redaktora. Gdyby by zacz i za wzorem
Chrystusa od dawna? Któ wie, coby si byo dao
przez ten czas osign. Tam na chórze Rachela Win-
slow z gow zwieszon nad dbow baryer oddaa
si uczuciu, któremu nie pozwolia si jeszcze opano-

wa; lecz mimo to ulega takiemu rozdranieniu, i
gdy Henryk Maxwell skoczy, o ona wstaa do za-

piewania kocowego solo po modlitwie, gos jej od-

mówi i po raz pierwszy w yciu bya zniewolona

usi i paka zamiast piewa.

W caym kociele rozlego si kanie i pacz wród
ciszy, wywoanej t dziwn scen. Kiedy to Pier-

wszy koció podda si takiemu chrztowi ez? Có
si stao z tym regularnym, cisym, zimnym, konwen-
cyonalnym porzdkiem suby Boej, niezakóconej

adnem wulgarnem wzruszeniem, niezamconej ad-
nem niedorzecznem wzburzeniem? Lecz w ostatnich

czasach najgbsze przekonania ludzi ulegy zmianie.

Tak dugo yli swemi powierzchownemi uczuciami, e
zupenie zapomnieli o gbszych ródach ycia. Te-

raz za, gdy te róda wytrysny na powierzchni,

wszyscy pojli znaczenie swego uczennictwa.

Henryk Maxwell nie prosi tym razem ochotników,
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aby si przyczyli do tych, co ju postanowili wstpo-

wa w lady Chrystusa. Lecz gdy si nareszcie kon-

gregacya rozesza, a on wszed do sali odczytowej, wy-

starczy mu tylko jeden rzut oka na to, aby si prze-

kona, e pierwotna liczba zwolenników znacznie

wzrosa. Zebranie byo ciepe, promieniao obecno-

ci Ducha i dyszao silnem, oraz trwaem postanowie-

niem rozpoczcia wojny z ywioami szynkowymi w
Raymondzie dla zniesienia ich panowania. Od owej

niedzieli, kiedy to po raz pierwszy kompania ochotni-

ków lubowaa postpowa ladami Chrystusa, róne

mityngi odznaczay si cile okrelonymi impulsami

lub impresyami. Dzisiaj caa sia zgromadzenia zda-

waa si by skierowana w stron tego jednego wiel-

kiego celu. Byo to zebranie pene przerywanych mo-

dlitw, skruchy, wyzna, dziwnej tsknoty za lepszem

yciem miejskiem. A po przez to wszystko przedzie-

rao si jedno ogólne woanie o uwolnienie od knajpy

i jej strasznej kltwy.

Ale jeeli Pierwszy koció by mocno wzburzony

wypadkami ubiegego tygodnia, to czworobok czu si

te mocno wzruszony na swój sposób. mier Loreeny

nie bya sama w sobie tak wybitnym faktem. wiea
jej znajomo z ludmi z miasta wyniosa j na spe-

cyalne stanowisko i nadaa jej mierci wicej ni awy-

kego znaczenia. Kady w czworoboku wiedzia, e
Loreena w teje chwili znajdowaa si w rezydencyi

panny Page na Avenue. Przesadzone wieci o wspa-

niaoci trumny dostarczyy obfitego materyau do

plotek. Czworobok pragn dowiedzie si szczegó-

ów pogrzebu. Czy bdzie publiczny? Co zamierzaa

uczyni miss Pa^e? Czworobok nigdy jeszcze nic
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zmiesza si nawet w tak odlegle osobisty sposób z

arystokracy bulwarow. Sposobno potemu nie na-

darzaa si czsto. Gray i jego ona byli zasypywani

pytaniami o tern, co przyjaciele i znajomi Loreeny

zamierzaj uczyni z okazyi ostatniej posugi. Gdy
znajomoci jej byy liczne, a wielu ze wieo nawró-

conych liczyo si do jej przyjació.

Temu to naley zawdzicza, e w poniedziaek po-

poudniu, w namiocie naboestwo aobne za Loreen
odbyo si wobec bardzo licznego audytoryum, wype-
niajcego namiot po brzegi, przekraczajcego roz-

miary poprzednich zebra. Gray uda si do Virginii,

a po konferencyi z ni i Henrykiem Maxwellem cay
plan zosta uoony.

—Jestem i byem zawsze przeciwnikiem wielkich

pogrzebów publicznych—rzek Gray, którego zupena
prostota charakteru bya jednem z wielkich róde
siy—ale woanie nieszczsnych stworze, które znay
Loreen, tak jest powane, e nie wiem jakbym móg
odmówi ich yczeniu widzenia jej i oddania jej bie-

dnym zwokom ostatniej skromnej posugi. Co mylisz

o tem, panie Maxwell? Paski sd bdzie kierowa
mn w tej sprawie. Jestem pewien, e co pan i miss

Page uznaj za najlepsze bdzie istotnie suszne.

—Ja jestem tego samego co i pan zdania—odpar
mr. MaxwelL—Najczciej ywi niech do osten-

tacyi wród takich okolicznoci. Ale tym razem poo-
enie jest odmienne. Mieszkacy czworoboku nie sta-

wi si tu na sub Bo. Zdaje mi si, e postpimy
sobie najbardziej po chrzecijasku, jeeli urzdzimy
sub Bo w namiocie. Czy nie takie twoje zdanie,

Yirginio ?
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—Owszem—rzeka Yirginia ze smutkiem.—Bie-

daczka! Wszake ona niewtpliwie swojem yciem

okupia moje. Nie uyjemy niewtpliwie tej sposob-

noci do wulgarnej ostentacyi. Pozwólmy jej przyja-

cioom zaspokoi swoje yczenia. Nie widz w tem

nic zego.

Z pewnemi trudnociami urzdzono sub Bo w
namiocie; Yirginia z wujem i RoUinem w towarzy-

stwie Maxwella, Racheli, prezydenta Marsha i kwarte-

tu z Pierwszego kocioa, udaa si do namiotu dla zo-

baczenia jednej z najdziwaczniejszych scen swego

ycia.

Zdarzyo si wanie, e tego dnia znany kores-

pondent do pism przejeda przez Raymond na zjazd

dziennikarski w jednem z miast ssiednich. Posysza

i zapowiedzianej subie Boej w namiocie, na któr

te przyby tego popoudnia. Opis obrzdu, oddany

przez niego ywym i barwnym stylem, zwróci na sie-

bie uwag wielu czytelników nastpnego dnia.

Cz tego opisu naley do przedstawianej tu histo-

ryi Raymondu.

—Jedyna w swoim rodzaju i niezwyka suba
Boa odbya si dzi popoudniu w namiocie pewnego

misyonarza, wiel. Johna Graya, znajdujcego si w
biednej dzielnicy, zwanej ''Czworobokiem." Rzecz

zostaa wywoana zabiciem kobiety podczas rozruchów

wyborczych, zaszych zeszej soboty wieczorem.

Zdaje si, e zostaa ona wieo nawrócona w czasie

mityngów i zabita w powrocie z jednego takiego mi-

tyngu w towarzystwie innych nawróconych, oraz kil-

ku przyjació. Bya to zwyka pijaczka uliczna, a

jednak suba Boa w namiocie czynia takie same



160 W JEGO LADY
wraenie jak suby miane w kociele metropolitalnym

dla^najwytworniejszych obywateli.

Przedewszystkiem wywiczony chór odpiewa wy-

born antyfon. Jako obcego w tej miejscowoci ude-

rzy niepomiernie fakt usyszenia na podobnym mityn-

gu gosów, które zwykle syszy si tylko w wielkich

kocioach lub na koncertach. Najosobliwsz czci
muzyki byo solo, piewane przez uderzajco pikn
i mod kobiet, miss Winslow, która, jeeli sobie do-

brze przypominam, jest wanie t mod piewaczk,
której poszukiwa Corandal, dyrektor ** Opery naro-

dowej" i która z jakich powodów odmówia wstpie-

nia na scen. Odznacza si ona zdumiewajcym spo-

sobem piewania, tak e wszyscy si popakali, zanim

kilka sów odpiewaa. To oczywicie nie jest wcale

tak osobliwym efektem na mszy aobnej, ale gos
jest niewtpliwie rzdkiem zjawiskiem. O ile wiem
miss Winslow piewa w Pierwszym kociele i

mogaby jako piewaczka uzyska na scenie czy na

estradzie niemal kad cen. Wkrótce zapewne usy-

szymy j. Taki gos moe wszdzie liczy na powo-

dzenie.

Abstrahujc od piewu suba Boa bya bardzo

osobliwa. Misyonarz, czowiek pozornie bardzo prosty

i bezpretensyonalny, przemówi kilka sów, poczem
wystpi bardzo wytworny mczyzna, wiel. Henryk
Maxwell, z kocioa w Raymond. Mr. Maxwell mówi
o tem, e nieboszczka bya zupenie przygotowana do

odejcia i podniós w szczególniej uderzajc}^ sposób

wpyw, jaki wywiera alkohol na ycie mczyzn i ko-

biet jej podobnych, llaymond jako stacya kolei e-
laznej, oraz ognisko wielkich interesów przewozowych
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tej okolicy, posiada mnóstwo knajp. Z uwag ducho-

wnego wywnioskowaem, e wieo dopiero zmieni

swoje stanowisko w sprawie koncesyi. Wygosi on

niewtpliwie bardzo osobliwe a jednak bynajmniej

nie niewaciwe przemówienie pogrzebowe.

Teraz nastpia dziwaczna cz tej osobliwej

suby Boej. Kobiety znajdujce si w namiocie, a

przynajmniej znaczna ich. cz, stojca przy trum-

nie, zacza piewa mikkim, paczliwym tonem:

"Byam bdzc owc."

Dalej podczas piewu jeden szereg kobiet powsta

i przesun si koo trumny, a kada przechodzc, zo-

ya na niej kwiat. Gdy ten szereg usiad, podniós

si drugi czynic to samo. Przez cay czas delikatny

piew nie ustawa ani na chwil. By to najprostszy

a zarazem najbardziej wzruszajcy widok, jaki kiedy-

kolwiek widziaem. Boki namiotu podniesiono, a setki

narodu, które nie mogy si zmieci wewntrz, stay

nazewntrz pogrone w miertelnej ciszy, dziwnym

smutku i niezwykym u takich surowych ludzi uro-

czystym nastroju. Musiay tam by setki owych ko-

biet, a wiele z nich, jak mnie objaniono, nawrócio

si wanie podczas tego mityngu. Nie umiem opisa

efektu tego piewu. Ani jeden mczyzna nie piewa.
Byy to wszystko gosy kobiece, mikkie a jednake

tak wyrane, e wraenie byo uderzajce.

Sub Bo zakoczyo drugie solo miss Winslow,

która zapiewaa: ''Byo ich dziewidziesit dzie-

wi." Wtedy misyonarz wezwa wszystkich do po-

chylenia gów podczas swojej modlitwy. Aby si nie

spóni na pocig musiaem wyj podczas modlitwy,

a kiedy pocig mija warsztaty, ostatnia scena, jak
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widziaem, to by widok ogromnego tumu, wylewaj-

cego si z namiotu i tworzcego otwarty szpaler, przez

który sze kobiet wynioso trumn. Dawno ju nie

widziaem takiego obrazu w naszej niepoetycznej

rzeczpospolitej.

Jeeli pogrzeb Loreeny sprawi takie silne wrae-
nie na obcym, to nie trudno wyobrazi sobie gbokie
uczucie tych, którzy tak cile byli zwizani z jej y-
ciem i mierci. Nic jeszcze nie wzruszyo czworobo-

ku tak bardzo jak ciao Loreeny w trumnie. Duch
w. zdawa si bogosawi w szczególniejszy sposób

znaczenie martwego ciaa. Tego bowiem wanie wie-

czora zyska przeszo dwadziecia dusz, przewanie

kobiecych dla owczarni dobrego Pasterza.

Naleaoby w tem miejscu zaznaczy, e twierdze-

nie Henryka Maxwella odnonie do otworzenia knaj-

py, z której okien Loreena zostaa zabita, sprawdzio

si niemal dosownie. Bya ona formalnie zamknita
w poniedziaek i wtorek, kiedy wadza aresztowaa

waciciela, oskaronego o zabójstwo. Ale nie mona
byo nikomu niczego dowie, to te przed sobot tego

jeszcze tygodnia knajpa zostaa otwarta jak zwykle.

Nikt ze miertelnych nie zosta skazany przez ziemskie

8dy za zabójstwo Loreeny.

Nikt w caym Raymondzie, nie wyczajc czworo-

boku, nie czu mierci Loreeny tak bardzo jak Vir-

ginia. Odczua j bowiem jak gdyby strat osobist.

Ten krótki tydzie, który Loreena spdzia u niej w
domu, odkry przed sercem Virginii nowe ycie. Na
drugi dzie po pogrzebie mówia o tem z Rachel.
Siedziay obie w sali rezydencyi Pageów.
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—Musz uy swych pienidzy na polepszenie y-
cia tych kobiet.

Virginia rzucia okiem na koniec sali, gdzie dniem

przedtem leao ciao Loreeny.

—Zdaje mi si, e zdecydowaam si na dobry

plan. Omówiam go z Rollinem. On te powici
znaczn cz swoich pienidzy na ten cel.

—Ile pienidzy zamierzasz powici w ten spo-

sób?—spytaa Rachela.

Dawniej nie byaby nigdy spytaa o kwesty tak

osobist. Obecnie zdawao si jej rzecz naturaln

mówi tak samo swobodnie o pienidzach, jak i o

innych rzeczach do Boga nalecych.

—Mam do rozporzdzenia co najmniej czterysta

pidziesit tysicy dolarów. Rollin posiada drugie

tyle. Czyni on sobie teraz gorzkie wyrzuty za to, e
przed jego nawróceniem si ekstrawagantny sposób

ycia pochon mu poow spucizny po ojcu. Pra-

gniemy oboje da kompletne zadouczynienie. **Co-

by Chrystus uczyni z tym groszem?" Pragniemy od-

powiedzie na to pytanie uczciwie i mdrze. Pieni-

dze, które wo w pismo The News, bd zapewnie

uyte w myl Chrystusa. Musimy mie w Raymon-
dzie chrzecijaskie pismo codzienne, zwaszcza teraz,

kiedy przyjdzie nam walczy z wpywem knajpy, jak

musimy mie koció lub kollegium. Jestem wic
pewna, e piset tysicy dolarów, których mr. Nor-

man bdzie umia uy, stan si w Raymondzie po-

wanym czynnikiem w myl postpowania Chrystusa.

—Go do mego drugiego planu, to pragn Rachelo,

aby zabraa si razem ze mn do pracy. Rollin i ja

zamierzamy naby wielk cz wasnoci ziemskiej
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w czworoboku. Pole, na którem stoi namiot, byo od

lat w procesie. Zamierzamy zapewni dla siebie cay
szmat jak skoro tylko sd ustanowi prawo tytuu. Od
jakiego czasu studyowaam róne formy osad szkol-

nych w sercu wielkich, ndznych dzielnic miejskich.

Nie powiem, ebym ju wiedziaa, jaka byaby naj-

mdrzejsza i najskuteczniejsza praca w Raymondzie.

Ale tyle wiem, e mój pienidz (to jest pienidz, który

mi Bóg da do uytkowania), moe zbudowa zdrowe

domy mieszkalne, schronienia dla biednych kobiet,

azyla dla dziewczt sklepowych i wielu wielu tak

zbkanych jak Loreena. Pragn by jeno zarzdc
tych pienidzy. Boe, udziel mi swej pomocy! Ja si
chc sama zaprzdz do pracy. Ale czy wiesz, Rachelo,

e nieustannie doznaj takiego uczucia, i wszystko

to, co nieograniczone pienidze i nieograniczona su-
ba osobista jest w stanie dokona, nie zmniejsza w
istocie strasznego pooenia czworoboku, jak dugo
knajpa ma tam swe prawne siedlisko. Sdz, e to

samo da si powiedzie o kadej pracy chrzecija-

skiej w jakiemkolwiek miecie. Knajpa dostarcza

materyau, który naley ratowa prdzej, ni kolonia

czy praca misyjna jest w stanie uratowa.

Yirginia powstaa nagle i zacza chodzi po sieni.

Rachela odpara ze smutkiem, a jednak z nut nadziei

w gosie.

—To prawda. Lecz oh, Yirginio ! jaka to zdumie-

wajca ilo szczcia i siy moe si wydoby z tych

pienidzy! A knajpa nie moe trwa tu na zawsze.

Nastanie czas, w którym chrzecijaskie siy miasta

zatryumfuj.

Virginia zatrzymaa si obok Racheli, a jej blada,
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powana twarz zajaniaa.

—Ja te w to wierz. Liczba tych, którzy lubo-

wali naladowa Chrysusa wzrasta. Z chwil kiedy

osigniemy w Raymondzie liczb piciuset takich

uczniów, knajpa zostanie zniesiona. Ale teraz, moja

droga, chc, aby przyjrzaa si swojej roli w planie

ujcia i zbawienia czworoboku. Gos twój jest potg.
W ostatnich czasach wiele myli przychodzio mi do

gowy. Oto jedna z nich. Dla dziewczt mogaby
zorganizowa instytut muzyczny. Udziel im dobro-

dziejstwa swojej instrukcyi. Wród tych gosów
jeszcze surowych znajduj si i wcale pikne. Któ
kiedy sysza taki piew jak tych kobiet wczoraj?

Rachelo, co za pyszna sposobno! Ty bdziesz miaa
najlepsz mono w kierunku organów i orkiestry

jak pienidze mog dostarczy ; a ile da si osign
zapomoc muzyki dla skonienia ludzi do wyszego,

lepszego i czystszego ycia?

Zanim Virginia przestaa mówi, twarz Racheli

ulega zupenej zmianie pod wypywem myli o zadaniu

ycia. Pyna, ona w jej serce i w jej umys jak

rzeka, a prd uczucia wylewa si zami, których nie

moga powstrzyma. Byo to wanie to samo, o czem

sama ju marzya. Byo to co, co wedug jej po-

czucia stanowio waciwe uycie jej talentu.

—Tak—rzeka, wystajc i obejmujc ramionami

Yirgini, z któr przechadzaa si razem po sali pod
wpywem silnego wzruszenia—tak, chtnie powic
swoje cae ycie takiej pracy. Wierz, e Chrystus

pragnie, abym w ten sposób zuya swe ycie. O Vir-

ginio, jakiche to cudów zdoamy dokaza, majc za

dwigni pienidze.
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Zanim Rachela moga odpowiedzie, wszed Rollin,
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—Dodaj do tego wity zapa osobisty na wzór

twego, a napewne da si osign wiele—rzeka Vir-

ginia z umiechem.

Zanim Rachela moga odpowiedzie, wszed Rollin.

Zawaha si chwil, i ju wychodzi ze sali do bi-

blioteki, gdy Virginia zawoaa go i postawia kilka

pyta, odnoszcych si do jego pracy.

Eollin wróci i usiad, poczem we troje zaczli roz-

trzsa swoje plany. Rollin by pozornie zupenie

wolny od zakopotania w obecnoci Racheli, jak dugo
Yirginia pozostawaa razem z nimi. Tylko sposób

zachowania si jego z ni by sztywny, jeeli nie zim-

ny. Przeszo zdawaa si zupenie zatarta prziez

jego cudowne nawrócenie si. Nie zapomnia jej, ale

chwilowo zdawa si by zupenie pochonity nowym
celem swego ycia.

Po chwili wywoano Rollina, a Rachela i Yirginia

zaczy mówi o innych rzeczach.

—Ale, ale, có si stao z Jasperem Chase?—Yirgi-

nia zapytaa cakiem niewinnie, ale Rachela zarumie-

nia si, poczem Yirginia dodaa z umiechem—Przy-

puszczam, e pisze now ksik. Czy i w tej znajdzie

si miejsce dla ciebie, Rachelo ? Wiesz, i zawsze po-

dejrzywaem Jaspera Chase o umieszczenie ciebie w
swej pierwszej powieci.

—Yirginio!—Rachela mówia z otwartoci, jaka

zawsze midzy dwiema przyjaciókami panowaa —
Jasper powiedzia mi onegdaj wieczór, a waciwie
owiadczy mi si, albo byby tak uczyni, gdybym

Rachela urwaa i usiada z rkami zoonemi na

podoku, ze zami w oczach.

—Yirginio, niedawno zdawao mi si, e go ko-
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cham, jak on kocha mnie. Ale gdy przemówi do

mnie, serce moje uczuo wstrt i powiedziaam to, co

powiedzie musiaam. Powiedziaam mu : Nie. Od tej

pory nie widziaam go. Byo to pierwszego wieczora

nawraca si w czworoboku.

—Cieszy mnie to rzeka Yirginia spolvOJnie.

—Dlaczego?—spytaa Rachela nieco zdziwiona.

—Poniewa nigdy nie lubiam Jaspera Chase. Jest

on za zimny; nie chc go sdzi, ale nie ufaam jego

szczeroci, gdy razem z innymi uczyni lub w kociele.

Rachela spojrzaa na Yirgini w zamyleniu.

—Jestem pewna, e mu nigdy nie dawaam swego

serca. Dotkn mej strony emocyonalnej, a zreszt

podziwiaam jego talent pisarski. Czasami zdawao
mi si, e mi na nim wiele zaley. Zdaje mi si, e
gdyby by przemówi do mnie kadej innej chwili, a

nie tej, któr wanie obra, to mogabym si bya sa-

ma przekona, e go kocham. Ale teraz rzecz sko-
czona.

Znowu Rachela nagle urwaa, a kiedy podniosa

oczy na Yirgini, zy pyny po jej policzkach. Yir-

ginia podesza ku niej i obja j czule ramionami.

Gdy Rachela dom opucia, Yirginia usiada w sali,

mylc o zaufaniu, jakie jej przyjacióka tylko co oka^

zaa.

Yirginia wnioskowaa z caego zachowania si Ra-

cheli, e co zostao niedomówionego, ale to przemil-

czenie ze strony Racheli wcale jej nie dotkno. Po-

prostu czua tylko tyle, e Rachela nie wypowiedziaa
si kompletnie.

Rollin wróci wkrótce i zacz z Yirginia chodzi
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po sali rka w rk, jak to zwykli byli czyni zawsze

w ostatnich czasach.

atwo im przyszo rostrzygnc ostatecznie, jak
rol ma zaj Rachela w planie nabycia posiadoci

w czworoboku.

—Czy ty zna kiedykolwiek dziewczyn tak istot-

nie utalentowan w kierunku piewu, któraby chciaa

podobnie jak Rachela powici swoje cae ycie dla

ludu? Zamierza ona dawa w miecie lekcye muzyki,

czyli mie prywatne uczennice, aby si módz utrzyma,

a potem odda mieszkacom czworoboku cay zysk ze

swych studyów i swego gosu.

—Jest to niewtpliwie bardzo dobry przykad po-

wicenia si—odpar RoUin nieco oschle.

Yirginia spojrzaa na niego bystro.

—Ale czy nie sdzisz, e to bardzo niepospolity

przykad. Czy moesz sobie wyobrazi—tu Yirginia

wymienia pó tuzina gonych piewaczek operowych

—eby która z nich uczynia co podobnego?

—Nie, nie mog—odpar Rollin zwile.

—Nie mog sobie te wyobrazi, eby miss—wy-

mieni nazwisko panny z czerwon parasolk, która

prosia Yirgini o zabranie jej razem z towarzyszka-

mi do czworoboku—uczynia to samo, co ty czynisz,

Yirginio

!

—Niemniej i ja nie mog sobie wyobrazi, eby
mr —Yirginia wymienia modego lwa salonowego

—chodzi po klubach i czyni w nich to samo, co ty

RoUinie.

Oboje szli w milczeniu przez ca dugo sali.

—Wracajc do Racheli—zacza Yirginia- -po-

wiedz mi RoUinie, czemu ty j traktujesz w taki szty-
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wny, oschy sposób? Zdaje mi si, e j to boli.

Wszake dawniej bye z ni na swobodnej stopie.

Nie zdaje mi si, aeby ta zmiana przypadaa Racheli

do gustu.

Rollin stan nagle. Zdawa si by mocno wzbu-

rzony. Uwolni si od ramienia Virginii i poszed a
na koniec sali. Potem wróci z rkami w ty zaoo-
nemi, a stajc przed siostr, rzek:

—Czy ty Virginio nie znasz mej tajemnicy?

Virginia zmieszaa si, a potem przesun si po

jej twarzy niezwyky rumieniec, dowodzcy, e zro-

zumiaa o co chodzi.

—Nigdy nie kochaem innej oprócz Racheli Win-
slow.—Rollin mówi dosy spokojnie.—Tego dnia,

kiedy mówia z ni o jej odmowie, danej towarzy-

stwu koncertowemu, prosiem j, aby zostaa moj
on. Byo to tam na Avenue. Daa mi odmown od-

powied, jak si tego spodziewaem. Jako powód od-

mowy podaa bezcelowo mego ycia, co nie ulegao

wtpliwoci. Teraz, kiedy ycie moje ma ju cel,

kiedy staem si nowym czowiekiem, czy nie widzisz,

Yirginio, jak mi trudno odezwa si z czemkolwiek?

Nawrócenie swoje zawdziczam gosowi Racheli. A
jednak uczciwie mog powiedzie, e tego wieczora

podczas piewu nie mylaem o jej gosie inaczej, ni
o gosie Boym. Wierz, e caa moja mio dla niej

utona w danej chwili w mioci Boga i Zbawiciela.

Rollin zamilk, potem cign z wikszem jeszcze

wzruszeniem

:

—Ja j cigle jeszcze kocham, Yirginio. Ale nie

zdaje mi si, aby ona mnie moga kiedykolwiek po-

kocha.
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Urwa i spojrza siostrze w oczy ze smutnym

umiechem.

—Nic o tern nie wiem—rzeka Yirginia sama do

siebie.

Patrzya na prz3''stojn twarz Rollina, na ledwie

dostrzegalne jeszcze lady ycia hulaszczego, na za-

cinite wargi, dowodzce mzkoci i odwagi, na jasne

oczy, patrzce na ni tak szczerze, na ca posta

siln i pen wdziku. RoUin by teraz mczyzn.
Dlaczegó Rachela nie miaaby go z czasem pokocha?

Niewtpliwie oboje pasowali do siebie, zwaszcza

obecnie, kiedy ich ycie miao ten sam chrzecijaski

Tjel.

Powiedziaa sów kilka o tem wszystkiem Rolli-

nowi, ale to go nie wiele pocieszyo. Gdy skoczyli

rozmow, Yirginia odniosa wraenie, e Rollin za-

mierza i swoj drog w kierunku obranej pracy,

usiujc dosign modnisiów klubowych, przytem za
ani unika Racheli, ani szuka sposobnoci widzenia

jej. Nie ufa, aby mia do siy dla zapanownia nad

swem uczuciem. Yirginia czua, e dra na sam
myl o powtórnej odmowie ze strony Racheli w razie,

gdyby jej mia raz jeszcze wyzna sw mio.
Nastpnego dnia posza do biura The News dla

zobaczenia si z Edwardem Normanem i uoenia
•szczegóów swego udziau w zaoeniu pisma na no-

wych podstawach. Henryk Maxwell by obecny przy

tej konferencyi, a wszystko troje zgodzili si, e co-

kolwiek Chrystus uczyniby w szczegóach jako re-

daktor pisma codziennego, to kierowaaby Nim ta

sama ogólna zasada, jaka Nim kierowaa jako Zbawco
wiata.
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—Staraem si sformuowa konkretnie niektóre

rzeczy, które, jak mi si zdawao, Chrystus uczyniby

—rzek Edward Norman.

Czyta pismo, lece przed nim na biurku, a to

przypomniao znowu Henrykowi Maxwellowi jego

wasny wysiek pisemnego sformuowania swej wa-
snej koncepcyi o prawdopodobnej dziaalnoci Ciry-

stusa, jakote usiowania Miltona Wrighta w handlu.

—Zatytuowaem to tak: Coby uczyni Chrystus

jako Edward Norman, redaktor pisma codziennego w
Raymondzie ?

1) Nie dopuciby nigdy w swem pimie zdania

lub ilustracyi, któreby mona nazwa zemi, ordynar-

nemi czy nieczystemi w jakimkolwiek kierunku.

2) Prowadziby zapewne polityczn cz dzienni-

ka ze stanowiska niepartyjnego patryotyzmu, usta-

wicznie patrzc na wszystkie kwestye polityczne w
wietle ich stosunku do pomylnoci ludu, cigle wy-
chodzc z zasady susznoci, a nigdy z zasady interesu

tej lub owej partyi. Innemi sowy, kady przedmiot

polityki traktowaby ze stanowiska postpu Królestwa

Boego na ziemi.

Edward Norman- oderwa na chwil oczy od pisma,

—Pojmujecie, e to jest moja interpretacya praw-

dopodobnej dziaalnoci Chrystusa w dziale politycz-

nym pisma codziennego. Nie wydaj wcale sdu na

innych dziennikarzy, którzy mog mie inne ni ja

pojcie o prawdopodobnej dziaalnoci Chrystusa. Ja

staram si jedynie odpowiedzie uczciwie na pytanie

:

Coby Chrystus uczyni jak© Edward Norman? A zna-

lezion odpowied tak wanie formuuj.

3) Celem pisma codziennego, redagowanego przez
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Chrystusa, byoby spenianie woli Boga. To znaczy,

e Jego gównym celem w prowadzeniu pisma byoby
nie robienie pienidzy, lub zyskanie wpywu politycz-

nego, lecz wykazanie swym abonentom, e przede-

wszystkiem stara si przy pomocy swego pisma osig-

n Królestwo Boe na ziemi. Ten cel byby tak

jasny i nieulegajcy wtpliwoci, jak cel duchownego,

lub misyonarza, lub wreszcie jakiegokolwiek iiiesa-

molubnego mczennika idei chrzecijaskiej.

4) Wszystkie podejrzane inseraty byyby uiedo-

puszczalne.

5) Stosunek Chrystusa do ludzi w pimie zajtych,

nosiby cechy mioci.

—Jak dotd—rzek Norman, podnoszc znowu

wzrok—jestem zdania, e Chrystus uyby w praktyce

którejkolwiek z form kooperacyi, któraby przedsta-

wiaa id wzajemnej korzyci w interesie, w którym

wszyscy dyliby wspólnie do jednego wielkiego celu.

Wypracowuj taki plan i ufam, e mi si rzecz powie-

dzie. W kadym razie wprowadmy raz do takiego

interesu pierwiastek mioci osobistej, usumy egoi-

styczny pierwiastek prowadzenia go dla osobistej ko-

rzyci jednego czowieka lub kompanii, a nie widz
nic innego, jak tylko peen mioci stosunek pomidzy
redaktorem, reporterami, drukarzami i wszystkimi,

którzy przyczynili si w jakikolwiek sposób do istnie-

nia pisma. A stosunek ten objawiby si nietylko >r

osobistej mioci i sympatyi, ale i w dzieleniu si zy-

skami przedsibiorstwa.

6) Jako redaktor dzisiejszego pisma codziennego

Chrystus udzieliby duo miejsca pracy wiata chrze-

cijaskiego. Powiciby prawdopodobnie stron pi-
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sma rónym reformom, zagadnieniom spoecznym,

pracy kocielnej i podobnym mchom wspóczesnym.

7) Czyniby wszystko, co ley w Jego mocy, dla

zwalczenia szynku jako wroga rodzaju ludzkiego i

zbytecznego wytworu naszej wspóczesnej cywilizacji.

Czyniby to bez wzgldu na publiczny sentyment w
tej sprawie i bez wzgldu na wpyw, jakiby to wywar-

o na list abonentów.

Znowu Edward Norman podniós gow.
—Formuuj swe uczciwe przekonanie na tym

punkcie. Nie wydaj oczywicie sdu o innycli chrze-

cijanach, redagujcych w naszych czasach inne ro-

dzaje pism. Lecz o ile rozumiem Chrystusa, sdz, e
uyby wpywu swego pisma dla zupenego usunicia

knajpy z politycznego i spoecznego ycia narodu.

8) Chrystus nie redagowaby wydania niedziel-

nego.

9) Drukowaby takie wiadomoci, jakie ludzie po-

winni zna. W poród rzeczy, których zna6 nie po-

trzebuj, któreby wic nie byy publikowane, znala-

zyby si brutalne zapasy atletów, dugie opisy zbro-

dni, skandale prywatne, lub jakiekolwiek inne zdarze-

nia, któreby w jakikolwiek sposób stay w konflikcie

z pierwszym punktem tutaj wymienionym.

10) Gdyby Chrystus mia do woenia w pismo tak
ilo pienidzy, jak my mamy, zapewniby sobie nie-

zawodnie najlepszj^ch i najsilniejszych chrzecijan

pci obojga do wspópracownictwa w pimie. To b-
dzie te i moim celem, jak tego dowiod za kilka dni.

11) Czegokolwiek szczegóy pisma wymagayby w
miar rozwoju pisma, wedug okrelonego planu,

gównym celem kierujcym byoby ustanowienie Kró-
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lestwa Boego na ziemi. Ten wielki cel ogólny wa-

runkowaby koniecznie szczegóy.

Edward Norman ukoczy czytanie swego planu

i popad w zamylenie.

—Nakreliem zaledwie bardzo saby szkic. Mam
setki idei uczynienia pisma potnem, idei w caoci
jeszcze nie przemylanycli. To jest jeno wskazówka
ogólna. Omówiem rzecz z innymi dziennikarzami.

Niektórzy z nich. twierdz, e pismo moje bdzie blade

i niezajmujce jak szkóka niedzielna. Gdyby jeno

byo takie, bybym bardzo zadowolony. Dlaczego lu-

dzie chcc okreli cokolwiek jako szczególniej sabe

uywaj zawsze szkóki niedzielnej jako porównania,

podczas gdy powinniby wiedzie, e szkóka niedzielna

jest jednym z najsilniejszych, najpotniejszych wpy-
wów w C3n;vilizacyi naszego kraju za dni dzisiejszych?

Ale pismo nie bdzie sabe dlatego, e jest dobre.

Dobre rzeczy s potniejsze od zych. Dla mnie

kwesty jest poparcie ze strony prawdziwych chrze-

cijan Raymondu, W miecie naszem jest przeszo

dwadziecia tysicy czonków kocioa. Gdyby jeno

poowa popara The News, byt pisma byby zapewnio-

ny. Có pan mylisz, panie Maxwell, czy jest moli-

wo takiego poparcia?

—Za mao wiem w tej sprawie, aby udzieli zado-

walajcej odpowiedzi. Co do mnie caem sercem

stoj po stronie pisma. Jeeli przetrwa rok, jak po-

wiedziaa miss Virginia, nie mona przewidzie, czego

zdoa dokaza. Gówn rzecz bdzie wydawa pismo

takie, jakie wedug naszego najlepszego sdu wyda-

waby Chrystus i woy we wszystkie elementy

chrzecijaskich mózgów, inteligencyi, zmysu i na-
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kaza dla szacunek przez unikanie bigoteryi, fana-

tyzmu, ciasnoty i wszystkiego tego, co jest przeciwne

duchowi Chrystusa. Takie pismo bdzie apelowa do

najlepszych myli i czynów ludzkich. Najwiksze

umysy wiata bd wysila do ostatecznoci swoje

umysy, aby tylko wydawa chrzecijaski dziennik.

—Tak-^mówi pokornie Edward Norman.—Nie-

wtpliwie bd popenia wielkie bdy. Potrzeba mi

duo mdroci. Ale pragn czyni tak jakby Chrystus

postpi. *' Jakby On sobie postpi?" Stawiaem
sobie to pytanie codzie, i bd czyni tak nadal i

obstawia przy rezultatach.

—Zdaje mi si, e zaczynamy rozumie—rzeka

Yirginia— znaczenie przykazania. Wyrastajcie w
asce i wiadomoci naszego Pana Zbawcy Jezusa Chry.

stusa. Jestem pewna, e nie zdoam poj szczegó-

owo, jakby On sobie postpi, dopóki nie poznam Go
lepiej.

—To szczera prawda—rzek Henryk Maxwell.—
Zaczynam pojmowa, e nie jestem w stanie interpre-

towa prawdopodobnej dziaalnoci Chrystusa, dopó-

ki nie poznam lepiej Jego ducha. Mojem zdaniem

najwaniejsze pj^tanie w yciu ludzkoci opiewa:

Jakby Chrystus postpi? Stawiajc je, staramy si
te odpowiedzie na nie przez coraz lepsz znajomo
samego Chrystusa. Musimy pozna Chrystusa wpierw,

nim zdoamy Go naladowa.

Gdy ukad stan midzy Yirginia a Edwardem
Normanem, ten ostatni znalaz si w posiadaniu kwoty
piciuset tysicy dolarów, oddanych mu wycznie na

prowadzenie chrzecijaskiego pisma codziennego.

Gdy Yirginia i Henryk Maxwell wyszli, Norman zam-
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kn drzwi i sam w obecnoci Boskiego Ducha prosi

jak dziecko o pomoc swego Wszechmocnego Ojca.

Przez cay cig modlitwy, brzmiaa mu w uszach

obietnica: Jeeli komukolwiek brak mdroci, niech

poprosi o ni Boga, który udziela jej wszystkim lu-

dziom szczodrze i da jemu take. Napewne proba

jego zostanie wysuchana a Królestwo zostanie zblio-

ne przez to narzdzie potgi Boej, t wpywow pra-

s, która przewanie zniya si do wystpnej suby
w celach ludzkiej chciwoci i ambicyi.

Dwa miesice miny. Byy one pene oywionej

dziaalnoci i jej wyników w Raymondzie, a zwasz-

cza w Pierwszym kociele. Pomimo zbliajcych si

upaów sezonu letniego, dodatkowe mityngi tych

uczniów, którzy lubow^ali postpowa tak, jakby

Chrystus postpowa, odbyway si dalej z entuzyaz-

mem i si. Gray ukoczy sw prac w czworoboku,

a obojtny widz, przechodzcy przez t dzielnic, nie

byby spostrzeg adnej zmiany w dawnych warun-

kach, jakkolwiek nastpia istotna zmiana u setek

ludzi. Ale knajpy, jaskinie, nory, domy gry istniay

dalej, wlewajc trucizn w ycie nowych ofiar, które

miay zaj miejsce tych, przez misyonarza uratowa-

nych. Szatan rekrutowa swe szeregi bardzo szybko.

Henryk Maxwell nie wyjecha za granic. Za-

miast tego wzi pienidze, które oszczdza na po-

dró i urzdzi letnie wakacye caej rodzinie, yjcej
w czworoboku, która nigdy nie wyjrzaa poza ten

zgniy dystrykt tenementów. Proboszcz Pierwszego

kocioa nigdy nie zapomni tygodnia, który spdzi z

t rodzin, czynic przygotowania. Pewnego upal-

nego dnia, kiedy to straszne gorco tenementów za-
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czo si dawa we znaki, uda si on do czworoboku

i pomóg owej rodzinie dosta si do stacyi, a potem

uda si z ni do przepysznego miejsca na wybrzeu,
gdzie w domu po ctirzecijasku mylcej kobiety, ci

biedni mieszkacy miasta odetcinli po raz pierwszy

eiodnem sonem powietrzem i poczuli wokoo siebie

woni sosen nasycony powiew nowej epoki ycia.

Byo tam u matki chorowite niemowl. Zreszt

troje dzieci—jedno kaleka. Ojciec, który nie mia
pracy a wreszcie, jak to wyzna póniej Maxwellowi,

zamierza kilkakrotnie popeni samobójstwo—sie-

dzia z niemowlciem na rkach, podczas podróy, a

kiedy Maxwell wybiera si z powrotem do Raymondu
po urzdzeniu pobytu dla rodziny, mczyzna ów trzy-

ma jego do przy rozstaniu, dawi si wzruszeniem,

wreszcie ka wielkiemu pomieszaniu Maxwella wy-

buchn paczem. Matka, zmoona, sterana kobieta,

która utracia rok temu troje dzieci na epidemi go-

j-czkow, jaka panowaa w czworoboku, siedziaa ca-

y Gzas przy oknie wagonu i wchaniaa rozkosze mo-

rza, firmamentu i pól. Wszystko to byo dla niej

jakby cudem. A Henryk Maxwell przybywajc w
kocu tego tygodnia do Raymondu i czujc palcy,

osabiajcy skwar o tyle wicej, e zakosztowa nieco

powiewu morskiego, dzikowa Bogu za rado, jak
widzia i wstpi na drog swego uczennictwa z po-

kornem sercem, poznawszy niemal po raz pierwszy w
swem yciu ten rodzaj powicenia. Gdy nigdy

przedtem nie odmówi on sobie swej zwykej letniej

podróy zdaa od upaów Raymondu, bez wzgldu na
to, ery doznawa wielkiej potrzeby wypoczynku czy

te nie.
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—^Faktem jest—rzek w odpowiedzi na kilka py-

ta ze strony swego kocioa—e nie czuj tego roku

potrzeby wakacyi. Czuj si bardzo dobrze i wol
zosta w miecie.

Wielk rado sprawi mu fakt, e udao mu si

przed wszystkimi z wyjtkiem ony ukry to, co uczy-

ni dla owej biednej rodziny. Czu potrzeb zrobienia

czego podobnego bez ostentacyi lub uznania ze strony

obcych.

Tak mijao lato, a Henryk Maxwell rós w coraz

wikszej znajomoci Pana. Duch ustawicznie jeszcze

wada Pierwszym kocioem. Maxwell zdumiewa
si tem trwaniem jego pobytu. Wiedzia bardzo do-

brze, i od samego pocztku nic, jak tylko obecno
Ducha chronia Koció od rozpadnicia si wskutek

tego zdumiewajcego dowiadczenia, otrzymanego od

swych uczniów. Nawet i teraz jeszcze byo wielu

wród tych, co nie uczynili lubu, uwaajcych cay
ruch tak, jak mr. Winslow jako fanatyczn interpre-

tacy obowizków chrzcijajiskich i wygldali po-

wrotu dawnych starych stosunków. Tymczasem caa
masa uczniów znajdowaa si pod wpywem Ducha, a

Henrj^k Maxwell kroczy tego lata dalej swoj drog,
speniajc sw prac parafialn z wielk radoci,
utrzymajc mityngi z robotnikami kolejowymi sto-

sownie do przyrzeczenia, danego Aleksandrowi Power-

Rowi, nabierajc codzie lepszej znajomoci Mistrza.

Pewnego wczesnego wieczoru sierpniowego po

dniu owieajcego chodu, który nastpi po dugim
peryodzie skwaru, Jasper Chase podszed do okna

swego pokoju w domu, stojcym na Avenue i wyjrza
przez n.'e.
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Na biurku lea spory rkopis. Od owego wieczoru,

kiedy rozmawia z Rachel Winslow, nie widzia jej

wcale. Jego szczególniej wraliwa natura, wraliwa
a od gniewu, gdy mu co w drodze stano, kazaa
muy w odosobnieniu, powikszonem przez z^vyczaje

autorskie.

Przez cay cig upaów letnich pisa. Ksika bya
ju niemal skoczona. Cisn si do stworzenia jej z

gorczkow si, która grozia kadej chwili opuszcze-

niem go i ubezwadnieniem. Nie zapomnia on swego

lubu, uczynionego z innymi czonkami Pierwszegp

l^ocioa. Narzuca si on cigle jego uwadze podczas

pisania, a zwaszcza od czasu odmownej odpo-

wiedzi Racheli. Pyta si tysic razy: ^'Czyby

Chrystus tak postpi?" ''Czyby napisa t powie?"
Bya to powie na tle ycia towarzyskiego, pisana

sposobem, który by popularnym. Nie miaa ona in-

nego celu jak tylko bawi. Jej mora nie by zy, ale

nie by te w aden sposób moraem chrzecijaskim.

Jasper Chase wiedzia, e taka powie pójdzie w
handlu. Mia on wiadomo przymiotów swego ta-

lentu, które wiat towarzyski lubi i podziwia. Coby

Chrystus uczyni '/ Pytanie to narzucao si jego umy-

sowi w najniewaciwszej chwili. Dranio go niepo-

miernie. Wzór Chrystusa jako autora by zanadto

idealny. Chrystus uyby oczywicie swych si dla

stworzenia czego poytecznego, pomocnego, lub ma-

jcego jaki cel. AV jakime celu pisa sw powie
on, Jasper Chase? Oczywicie w tym samym celu, w
jakim pisa kady autor: dla pienidzy i sawy. Nie

ukrywa wcale przed sob, e tak bya pobudka na-

pisania tej nowej powieci. Nie by ubogim, nie mia
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wicej pokusy pisania dla pienidzy. Ale pragnienie

rozgosu byo u niego silnym bodcem. Musi pisa
tego rodzaju rzeczy. Ale coby Chrystus uczyni? Py-
tanie to drczyo go wicej nawet, ni odmowa Ra-
cheli. Czy miaby zama przyrzeczenie?

Gdy sta tak przy oknie RoUin Page wyszed z

domu klubowego naprzeciwko. Jasper zauway jego
przystojn twarz i szlachetn posta, sunc w dó
ulicy. AVróci do swego biurka i przejrza jakie pa-

piery. Potem znowu podszed do okna i ujrza Rolli-

na z Rachel Winslow—musia j dogoni wtedy, kie-

dy wychodzia od Virginii.

Jasper ledzi obie postaci a póki nie znikny w
tumie. Potem zawróci do biurka i pracowa dalej.

Gdy ukoczy ostatni stronic, ostatniego rozdziau
ksiki, byo ju prawie ciemno. "Jakby Chrystus
postpi? Na pytanie to da wreszcie odpowied
przez zaparcie si swego Pana. Robio si coraz ciem-
niej w pokoju Jaspera. Dobrowolnie wybra sw dro-

g pod wpywem zawodu i straty.

.
.
.A Chrystus rzek do niego : nikt przykadajc

rk do puga i obzierajc si wstecz, nie jest zdolny
do Królestwa niebieskiego. .

.
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ROZDZIA VIII.

Czernie to jest dla ciebie

:

id za mn?

Gdy Rollin puci si w dó ulicy tego popou-

dnia, kiedy Jasper wyziera przez okno swego po-

koju, nie myla wcale o Racheli Winslow i nie spo-

dziewa si wcale ujrze jej gdziekolwiek. Spo-

strzeg j cakiem niespodziewanie, wchodzc na

Avenue, a na jej widok serce mu ywiej zabio. Teraz

szed obok niej, radujc si t przelotn chwil
ziemskiej mioci, której nie by w stanie wygna
z siebie.

—Wanie byam u Virginii — rzeka Rachela.

—

Mówia mi, e przeniesienie prawa wasnoci w
czworoboku ju niemal skoczone.

—Tak. Bya to bardzo nudna sprawa sdowa.

Czy Yirginia pokazaa pani wszystkie plany budyn-

ków?
— Przejrzelimy sporo planów. Dziwi mnie, skd

Yirginia wzia te wszystkie myli o podobnej pracy.

— Yirginia wie obecnie wicej o Arnoldzie Tom-

bee, o wschodniej czci Londynu i pracy kocielnej

w Amerj^ce, nieli wielu specyalistów w tym kierunku.

Cae niemal lato spdzia na zbieraniu informacyi.

Rollin zaczyna uczuwa coraz wicej swobody

podczas tej rozmowy o pracy ludzkoci. By to pewny
grunt wspólny.
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—A có pan robie cae lato 1 Nie czsto pana widy-

waam—spytaa nagle Rachela, a twarz jej obla tro-

pikalny rumieniec, jak gdyby baa si zdradzie za

wielkie zainteresowanie si RoUinem, lub za wielki

al z powodu, e go nie widziaa czciej.

— Byem bardzo zajty — odpar Rollin krótko.

—Powiedz mi pan co o tern—^nalegaa Rachela.

—Mówisz pan tak mao. Czy mam prawo pyta?
Postawia to pytanie bardzo szczerze, zwracajc

si do Rollina z rzeczywistem zaciekawieniem.

—Zapewne — odpar z wdzicznym umiechem.

-^Nie zdaje mi si, ebym móg pani wiele powiedzie.

Staraem si znale przystp do ludzi, których

kiedy znaem i zyska ich dla prowadzenia poytecz-

niejszego ycia.

Urwa nagle, jakby si obawia mówi dalej.

Rachela nie odzywaa si wcale.

— Byem czonkiem tego samego towarzystwa,

do którego naley pani i Virginia — cign Rollin,

zaczynajc znowu. — lubowaem postpowa tak,

jakby mojem zdaniem postpi Chrystus, a w odpo-

wiedzi na ten lub staraem si spenia swoj prac.

— Tego wanie nie rozumiem. Virginia mówia
mi o tem. Zdaje mi si by rzecz zdumiewajc,
e pan usiujesz dotrzyma tego lubu razem z nami.

Ale co pan moesz uczyni z klubowcami?

— Postawia mi pani jasne pytanie, na które

musz teraz odpowiedzie — odpar Rollin, miejc
si znowu.

— Widzi pani, zapytaem si sam siebie owego
wieczora w namiocie, pamita pani — mówi po-

spiesznie, a gos jego dra nieco—jaki cel mógbym
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sobie teraz w yciu postawi dla powetowania go

sobie i dla zadowolenia mej myli o chrzecijaskiem

uzennictwie. A im wicej mylaem, tem bardziej

zbliaem si do miejsca, z którego musiaem wzi
swój krzy. Czy pani pomylaa kiedykolwiek o

tem, e ze wszystkich istot zaniedbaaiych w naszym

systemie spoecznym, nikt nie jest tak kompletnie

zostawiony samemu sobie, jak rozpustni modzi ludzie,

napeniajcy kluby i trwonicy czas, oraz pienidz©

tak, jak ja to czyniem? Kocioy troszcz si o biedne,

ndzne stworzenia, jak te n. p. w czworoboku, czyni
pewne wysiki w celu wywarcia wpywu na robotni-

ków, maj licznych, zwolenników pomidzy zwyky-
mi ludmi zarobkujcymi, posyaj pienidze i misyo-

narzy do obcych pogan; lecz modni, rozpustni mo-
dziecy, klubowcy, s zupenie opuszczeni i zosta-

wieni samym sobie. A jednak adna klasa ludzi nie

wymaga wikszego zajcia si sob. Powiedziaem
wic sobie; znam tych ludzi, ich dobre i ze strony.

Byem jednym z nich. Nie potrafi wpyn na

ludzi z czworoboku. Nie wiem jak. Ale sdz, e
mógbym dosign niektórj^ch z tych modzieców
i chopaczków, majcych i pienidze i czas. To wic
usiowaem czj^ni. Kiedym sobie tak jak pani po-

stawi pytanie: Coby Chrystus uczyni? tak bya
moja odpowied. By to take mój krzy.

Gos Eollina tak przycich przy ostatniem zdaniu,

e Rachela z trudnoci moga je usysze przez

otaczajcy ich gwar. Ale wiedziaa, co powiedzia.

Chciaa jeszcze spyta go o metod. Ale nie wie-

dziaa, jak pytanie sformuowa. Plany jego zajmo-

way j wicej, ni przez sam ciekawo. Rollin
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Page by obecnie tak róny od tego modego modnisia,

który pragn j posi jako swoj on, e nie

moga nie myle o nim i mówi z nim tak, jakby to

bya zupenie nowa znajomo.

Zeszli z Avenue i posuwali si ulic ku domowi

Racheli. Bya to ta sama ulica, na której RoUin pyta

j, dlaczego nie jest w stanie pokocha go. Oboje

ogarna nagle dziwna niemiao. Rachela nie

zapomniaa owego dnia, a i Rollin nie by w stanie

tego uczyni. Wreszcie przerwaa dugie milczenie,

pytajc go o to, na co przedtem sów znale nie

moga.

—Jakiego przyjcia doznajesz pan w swej pracy

od starych znajomych, klubowców? Jak si pan do

nich zabierasz ? Co oni na to wszystko mówi ?

Rollin milcza, gdy Rachela mówia. Po chvvili

odpar

:

—Oh, to zaley od czowieka. Wielu z nich ma
mnie za dziwaka. Zatrzymaem swe nazwisko na licie

czonków i mam dobr opini pod tym wzgldem.

Staram si by rozsdnym i nie wywoywa adnej

zbytecznej krytyki. Ale zdziwi pani wiadomo, e
wielu z nich odpowiedziao na mój apel. Z trudnoci

tylko uwierzyaby pani, e zaledwie kilka dni temu

tuzin modych ludzi zawizao uczciw i powan
rozmow na temat religijny. Miaem niewymown
rado widzenia kilku z nich porzucajcych ze

obyczaje i zaczynajcych nowe ycie. Jakby Chrys-

tus postpi? Nieustannie stawiam sobie to pytanie.

Odpowied przychodzi powoli, gdy ja dopiero badam

swoj drog. Jedne rzecz stanowczo uzyskaem. To-

warzysze moi nie unikaj rozpraw ze mn. Sdz,
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e to jest dobry znak. lima rzecz znowu: kilku z nich

zainteresowaem rzeczywicie w pracy okoo czworo-

boku, a gdy ona zostanie podjta faktycznie, przyczy-

ni si oni ze swej strony do jej spotgowania. W
dodatku do tego wszystkiego znalazem sposób

uchronienia modych ludzi od hazardowych gier.

Rollin mówi z entuzyazmem. Twarz jego janiaa
z powodu zainteresowania si nowym przedmiotem,

który .sta si czci jego ycia. Rachela zauwaya
znowu silny, mski, zdrowy ton jego mowy. Wiedziaa,

e wszystko to miao gboki podkad powanego
traktowania rzeczy, czujcego ciar krzya wtedy

nawet, kiedy go dwigao z radoci. Gdy znowu
przemówia, to ju z ywem uczuciem sprawiedliwoci,

nalenej Rollinowi i jego nowemu yciu.

—Pamitasz pan, jak to kiedy czyniam panu
wymówki za brak celu w yciu — spytaa, a pikna
jej twarz zdawaa si Rollinowi by jeszcze pikniej-

sz, ni zwykle. — Pragn powiedzie, e doznaj
potrzeby powiedzenia panu sprawiedliwie, i szanuj
pana za pask odwag i posuszestwo uczynionemu

lubowi. ycie, które pan teraz prowadzisz jest bardzo

szlachetne.

Rollin dra. Podniecenie jego byo wiksze od

zdolnoci zapanowania nad niem. Rachela nie moga
nie zauway tego. Szli obok siebie w milczeniu. W
kocu Rollin powiedzia:

—Dzikuj pani. Nie mog wyrazi, jak roz-

kosz sprawiy mi te sowa w ustach pani.

Spojrza w jej twarz przez chwil. Ona odczytaa
w ^ego spo^*rzeniu mip dla siebie. Ale on milcza.
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Gdy si rozstali, Rachela wesza do domu, a

usiadszy w swym pokoju ukrya twarz w doni i

rzeka sama do siebie:

—Zaczynam rozumie, co to znaczy by kochan
przez szlachetnego mczyzn. Przecie ja kocham

Rollina Page. Co mówi! Rachelo Winslow, czy

zapomniaa ?

Powstaa i zacza si przechadza. Czua si

mocno wzruszona. Mimo to wiedziaa dobrze, i to nie

byo wzruszenie, spowodowane alem lub smutkiem.

Bd cobd nieznana dotd rado zapanowaa w jej

sercu. Wesza w now faz dowiadczenia yciowego,

a tego jeszcze dnia cieszya si siln i szczer rado-

ci, e jej chrzecijaskie uczennictwo znalazo

miejsce na ten kryzys uszucia. Bya to istotnie cz
owego uczennictwa, gdy jeeli pokochaa Rollina

Page, to wanie dlatego, e sta si chrzecijaninem.

Dawny Roilin nie byby nigdy sprawi w niej tak

wielkiej zmiany.

Rollin na powrotnej drodze ywi nadziej, której

nie zazna od dnia odmownej odpowiedzi ze strony

Racheli. Z t nadziej brn dalej w swej pracy z

biegiem dni ycia, a nigdy jeszcze nie cieszy si

wikszem powodzeniem w wywieraniu wpywu na

swych starych znajomych jak od chwili tego przy-

padkowego spotkania si z Rachel Wilislow.

Lato mino, a miasto Raymond miao znowu do-

wiadczy surowoci sezonu zimowego. Virginii uda-

o si wykona cz swego planu ''pojmania czworo-

boku," jak si sama wyraaa. Ale budowanie domów
w polu, zamienienie pustkowia na pocigajcy park,

co wszystko byo objte jej planem, byo za wielk
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prac na to, aby dokona w cigu tej samej jesieni,

której nabya ziemi na wasno. Ale milion dolarów

w rkach osoby, która istotnie chce z nich" zrobi taki

uytek, jakiby zrobi Chrystus, musi dokona cudów

dla cierpicej ludzkoci w cigu krótkiego czasu; to

te Henryk Maxwell udawszy si pewnego popoudnia

z robotnikami na pole nowej pracy, zdumia si nad

tem, jak wiele dokonano na zewntrz.

Mimo to poszed do domu, zatopiony w mylach,

nie mogc uwolni si od problemu, jaki mu si nieu-

stannie nasuwa z powodu knajpy. Ile do tej pory

zdoano uczyni dla czworoboku? Wliczajc nawet

prac Yirginii, Kacheli i Graya, gdzie mona byo
spostrzedz namacalne rezultaty? Oczywicie mówi
sobie, e zbawienna praca, zaczta i prowadzona

przez Ducha w. zapomoc cudownych objawów Jego

siy w Pierwszym kociele i w namiocie podczas mi-

tyngów, wywieraa swój wpyw na ycie w Raymon-
dzie. Ale mijajc szynk za szynkiem i widzc wcho-

dzce i wychodzce tumy, widzc niezmniejszon

pozornie ilo ndznych nor, widzc brutalno, brud

i jawn ndz, oraz ponienie na niezliczonych

twarzach kobiet i dzieci, dozna uczucia aoci. Mimo
woli postawi sobie pytanie, do jakiego stopnia moe
oczyci tak kloak woony w ni milion dolarów?

Czy—jak dugo szynki speniay sw zabójcz, ale

cakiem legaln prac, czy ywe ródo wszelkiej

niemal ludzkiej ndzy, któr pragnli usun, nie

trwao nietknite? Có mogo nawet tak niesomolubne

chrzecijaskie uczennictwo, jak Virginii i Racheli,

sprawi dla zmniejszenia strumienia zbrodni, jak

dugo to wielkie ródo zbrodni i wystpku pyno
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gbokie i potne ? Czy nie byo to marnotrawienie

piknych ywotów tych modych kobiet, ciskajcych

si w to ziemskie pieko, gdzie za kad uratowan
przez nich dusz, szynk pachania dwie ofiary, po-

trzebujce pomocy?

Nie móg unikn tego pytania, które Virginia

postawia Racheli w twierdzeniu, e wedug jej zdania

nic si nie da osign, jak dugo lvnajpa nie zostanie

z czworoboku usunita. Henryk Maxwell zabra si

znowu do swej pracy parafialnej owego popoudnia

ze wzmocnionem przekonaniem na punkcie konsensów.

Ale jeeli szynk by czynnikiem w problemie ycio.

wym Raymondu, to niemniej by nim Pierwszy

koció i jego mae kóko uczniów, którzy lubowali

i wiernie w lady Chrystusa. Henryk Maxwell,

stojcy w samym rodku ruchu, nie by w stanie

sdzi o jego mocy tak, jakby to móg kto uczyni z

boku stojcy. Ale Raymond czu wpyw tego nowego

uczennictwa i uleg zmianie w wielu kierunkach, nie

znajc wszystJ^ich przyczyn zmiany.

Zima mina i rok si skoczy, rok w którym

Henryk Maxwell naznaczy jako czas, w cigu którego

trzeba byo peni lub czynienia tak, jakby Chrys-

tus czyni. Niedziela, stanowica rocznic owej wanej
niedzieli przed rokiem, bya pod wielu wzgldami
najosobliwszym dniem w dziejach Pierwszego

kocioa. Miaa nawet wiksz wag, ni uczniowie

Pierwszego kocioa przypuszczali. Historya ubieg-

ego roku pyna tak szybko i tak powanie, e lu-

dzie nie byli w stanie pochwyci jej znaczenia. A sam

dzie, oznaczajcy zamknicie si caego roku

uczennictwa, odznaczy si takiemi rewelacyami i
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wyznaniami, e bezporedni uczestnicy wypadków
sami nie mogli poj wartoci tego, co si stao, lub

stosunku ich pracy do reszty kocioa i miast w kraju.

Zdarzyo si, e tego tygodnia wanie, poprzedza-

jcego rocznic, bawi w Raymondzie wiel. Calvin

Bruce, D. D. z Nazareth Avenue Churci, w Chicago

;

przyjecha on dla odwiedzenia swych starych przy-

jació, przy sposobnoci za i swego starego koleg
seminaryjnego, Henryka Maxwella. By obecny w
Pierwszym kociele, którego sprawami zainteresowa

si. Jego opis zaj Raymondzkich, a zwaszcza nie-

dzielnych, moe rzuci wicej wiata na ca sytuacy,

ni jakikolwiek opis przez kogo innego dokonany.

Dlatego te podajemy tutaj opis dr. Brucea.

(List wiel. Calvina Bruce, D. D., z Nazareth Ave-

nue Church, Chicago do wiel. Filipa S. Caxtona, D. D.

w Nowym Yorku.)

Mój kochany Caxtonie!

Jestto póny wieczór niedzielny, ale mimo to tak

jestem rozbudzony i tak przejty tem co widziaem i

syszaem, e czuj si zniewolonym przysa Ci opis

sytuacyi w Raymondzie, poniewa badaem j i ponie-

wa dosza dzisiaj szczytu swego rozwoju. Jestto

jedyne moje usprawiedliwienie pisania tak dugiego

listu o tej godzinie.

Przypominasz pan sobie Henryka Maxwella z semi-

naryum. Zdaje mi si, e gdym pana odwiedza po raz

ostatni w Nowym Yorku, powiedziae pan, i nie wi-

dziae go od czasu ukoczenia studyów. By to elegan-

cki, wyksztacony modzieniec, jak pan sobie zapewne

przypominasz, a kiedy zosta zaangaowany do Pierw-

szego kocioa w Raymond, w rok po opuszczeniu semi-
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naryum, rzekem do swej ony : Raymond uczyni do-

bry wybór. Maxwell zadowoli ich jako kaznodzieja.

By on tu przez jedenacie lat i a do biecego roku

szed zwyczajn drog dajc zadowolenie i cigajc
liczn kongregacyc na sw rann sub Bo, poczo-

n z kazaniem. Koció jego uwaa si za najwikszy i

najbogatszy w Raj^mond. Wszyscy najlepsi miesz-

kacy chodzili do niego, wikszo naleaa do czon-

ków. Kwartet gony by dla SAvej muzykalnej war-

toci, zwaszcza dla swego sopranu, miss Winslow, o

której bd mia co wicej do powiedzenia; na ogó
biorc o ile ja rzecz rozumiem, Maxwell zajmowa

wygodne stanowisko o bardzo dobrej pensyi, miem
otoczeniu i nie wiele wymagajcej parafii, zoonej z

kulturnych, bogatych i szanowanych ludzi
;
jest to taki

koció i taka parafia, o jakich kady z nas semina-

rzystów zawsze marzy.

Ale dzi wanie min rok, kiedy Henryk Maxwell

przyszed do swego kocioa w niedziel rano i przy

kocu suby Boej uczyni zdumiewajc propozycy,

eby czonkowie jego kocioa lubowali nie czyni

przez cay rok nic bez uprzedniego zapytania si : Jak-

by Chrystus postpi? a po daniu sobie odpowiedzi,

eby stosownie postpili bez wzgldu na nastpstwa,

jakie to dla nich pocignie.

Efekt tej propozyci, przyjtej i wykonanej przez

pewn ilo czonków Pierwszego kocioa w Ray-

mond, by tak zdumiewajcy, e jak panu wiadomo

cay kraj zwróci swoj uwag na ten ruch. Nazywam
to ''ruchem," poniewa z czynnoci, przedsibranych

dzisiaj, zdaje si by rzecz prawdopodobn, e to,

czego spróbowano tutaj w Pierwszym kociele Ray-
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mondu dosignie i inne kocioy i sprowadzi przewrót

w metodach kocielnych, a zwaszcza w olc.eleniu

chrzecijaskiego uczennictwa.

Przedewszystkiem Maxwell mówi mi, e zdziwio

go przyjcie, jakiego doznaa jego propozycya. Naj-

wybitniejsi czonkowie kocioa lubowali czyni tak,

jakby czyni Chrystus. Wród nich by ICdward Nor-

man, redaktor pisma The Daily News, co sprawio

tak ogromn senzacy w wiecie dziennikarskim; Mil-

ton Wright, jeden z gównych kupców w Raymondzie;

Aleksander Powers, którego stanowisko w sprawie

kolei elaznych przeciwko midzystanowym prawom
handlowym narobio tyle haasu rok temu ; miss Page,

jedna z pierwszych w raymondzkiem towarzystwie

dziedziczek, która o ile wem, powicia niedawno

swój cay majtek chrzecijaskiemu dziennikowi

i pracy reformatorskiej w najbiedniejszej dzielnicy,

zwanej czworobokiem; wreszcie miss Winslow, której

reputacya jako piewaczki jest obecnie narodowa,

lecz która stosownie do okrelenia prawdopodobnej

dziaalnoci Chrystusa, powicia swój talent dla

pracy wród dziewczt i kobiet, stanowicych cz
znaczn najgorszej i najbardziej zaniedbanej ludnoci

miasta.

W dodatku do tych znanych osobistoci wzrastaa
coraz bardziej ilo chrzecijan z Pierwszego kocioa,

a nawet ostatnimi czasy procent tych ochotników,

którzy lubuj czyni tak, jakby Chrystus czyni,

nale do Towarzystw Usiowania chrzecijaskiego.

Modzi ludzie powiadaj, e oni w swych stowarzy-

szeniach czyni ten sam lub przez sowa : przyrzekam

mu, e bd usiow^a czyni w^szystko, czego On ode

i



w JEGO LADY 193

mnie da. Nie jestto wprawdzie cile objte propozy-

cy Maxwella, która pragnie, aby uczniowie starali si

czyni to, co Chrystus uczyniby prawdopodobnie w
miejscu ucznia. Ale wynik rzetelnego speniania

któregokolwiek z tych lubów, bdzie jego zdaniem

zupenie ten sam, to te nie dziwi go wcale, e naj-

wiksza ilo nowych uczniów rekrutuje si z Towa-

rzystw Usiowania chrzecijaskiego.

Jestem pewien, e przedewszystkiem zapytasz

si mnie pan: Jaki jest rezultat tego usiowania?

Czego ono dokonao, albo w jaki sposób zmienio

zwyczajny bieg spraw kocioa czy gminy?

AYiesz pan ju nieco ze sprawozda o Kaymondzie,

które si rozeszy po caym kraju, jakie byy wyniki.

Ale trzeba znale si tutaj i pozna niektóre zmiany

w yciu jednostek, a zwaszcza zmiany w yciu ko-

cielnem, aby poj, co si rozumie przez tak dosowne

naladowanie Chrystusa. Aby to wszystko opowie-

dzie, trzebaby napisa dug history, albo szereg

historjd. Nie jestem w stanie uczyni tego, ale by
moe zdoam da panu pewne pojcie o tem, co tu

zaszo, z tego co syszaem od mych przyjació i od

samego Henryka Maxwella.

Wpyw^ lubu na Pierwszy koció by dwojaki.

Po pierAv^sze wytworzy on ducha chrzecijaskiej

towarzyskoci, który wedug Maxwella nie istnia

nigdy przedtem, a który obecnie czyni na nim wrae-

nie czego zblionego do ducha kocioów apostol-

skich; po drugie rozdzieli czonków kocioa na

dwie wyrane grupy. Ci, którzy nie uczynili lubu,

uwaaj reszt, za gupio dokadn w swem usiowa-

niu naladowania przykadu Chrystusa. Jedni z nich
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wykrelili sit; z kocioa i ju nie uczszczaj do niego

wicej, lub te zapi^-ali si na czonków innych, kocio-

ów. Drudzy walcz, ze sob wewntrznie, a syszaem
nawet, e usiowali zniewoli Maxwella do zgoszenia

swej rezygnacyi. Nie zdaje mi si, eby ten pierwia-

stek by silnie reprezentowany w kociele. W kar-

baci utrzymuje go cudowne trawienie siy duchowej,

datujcej si od pierwszej niedzieli, której rok

temu lub zosta uczyniony, jakote i fakt, e tak

wielu najw3^bitniejszych czonków przyczyo si do

ruchu.

Wpym Henryka Maxwella jest bardzo wybitny.

Syszaem go kacego av naszem Stowarzyszeniu

Stanowem cztery lata temu. Zrobi na mnie wówczas

wraenie si dramatyczn, której wiadomo sam
posiada. Kazanie jego byo dobrze napisane i obfito-

wao w to, co wedug opinii studentów seminarynm

nosio nazw '^ piknych ustpów." Efekt kazania by,

jakby si wyrazia zwyczajna kongregacya, przyjem-

ny. Dzi rano znowu sj^szaem Maxwella kacego.
O tem pomówi póniej. Nie jest on wcale tym samym
czowiekiem. Czyni na mnie wraenie czowiel^a,

który przeszed przez kryzys rewolucyi. Twierdzi on,

e t rewolucy jest po prostu nowe okrelenie chrze-

cijaskiego uczennictwa. Niew^tpliwie zmieni wiele

ze swych dawnych pogldów. Stanowisko jego wzgl-
dem sprawy konsensów jest wprost przeciwne temu,

jakie zajmowa przed rokiem. AV caem pojmowaniu

zawodu kaznodziejskiego i prac}" parafialnej, uleg

zupenej zmianie. O ile poj mog, idea, która nim

obecnie kieruje, to idea, e chrzecijastwo wspó-

czesne powinno reprezentowa dokadniejsze nala-
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dowanie Chrj^stusa, zwaszcza w pierwiatstku cier-

pienia. W cifign nasze.i rozmowy przytoczy mi kil-

kakrotnie wiersz z Piotra w. : Poniewa do tego zosta-

licie wezwani, gdy Chrystus take cierpia za was,

zostawiajc wam przykad ,abycie szli av Jego lady

;

zdaje si on by przejty przekonaniem, e to, czego

dzisiaj kocioy potrzebuj przedewszystkiem, to cier-

pienie dla Chrystusa pod jakkolwiek postaci.

Nie zdaje mi si, abym si mia z nim godzi w
zupenoci; ale mój kochany Caxtonie, ze zdumie-

niem musz notowa wyniki tej idei na mieszkaców
miasta, oraz ich kocioy.

Zapytasz mnie moe o wpyw idei na osobniki,

które uczyniy lub i dotrzymay go ? Wpyw ten jest,

jak powiedziaem, czci dziejów osobistych, to te
nie moe by szczegóowo skrelony. Niektóre objawy

mog panu poda, tak aby pan si przekona, e ta

posta uczennictwa jest nietylko sentymentem lub

pozowaniem dla wywoania efektu.

Wemy naprzykad Aleksandra Powersa, który by
superintendentem mechanicznych warsztatów kole-

jowych. Gdy zacz dziaa na podstaAvie dowodów,

oskarajcych kolej, utraci oczywicie posad, a na-

wet wicej jeszcze, bo jak mi mówiono, jego stosunki

rodzinne i towarzyskie takiej ulegy zmianie, e rodzi-

na nie ukazuje si ju y/icej publicznie. Wypadli zu-

penie z koa toAs^arzyskiego, w którem ongi tak

wybitne zajmow^ali miejsce. Nawiasem mówic, ro-

zumiem ze wszystkiego, e komisya z tych czy innych

powodów zawiesia badanie w tej sprawie, a obecnie

chodzi pogoska, e kolej przejdzie niebawem pod

kuratel sdow. Prezydent kolei, który wedug
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dowodu, dostarczonego przez Powersa, by gównym
winowajc, zrezygnowa z posady, z czego powstay
róne dalsze komplikacye, wskazujce na kuratel.

Tymczasem superintendent wróci do swego dawnego

zajcia telegrafisty. Spotkaem go wczoraj w ko-
ciele. Zrobi na mnie wraenie czowieka, który

podobnie jak Maxwell przeszed przez kryzys swego

charakteru. Nie mogem nie myle o nim, jako o

dobrym materyale dla kocioa pierwszego wieku,

kiedy to uczniowie posiadali wszystko wspólnie.

Ale wemy spraw Normana, redoktora pisma The

Daily News. Zaryzykowa on swój cay majtek dla

tego, co jego zdaniem byoby prawdopodobn czyn-

noci Chrystusa i zrewolucyonizowa cae prowadze-

nie pisma z naraeniem si na niepowodzenie. Posa-

em panu jeden egzemplarz tego pisma. Niech je

pan starannie przeczyta. Mojem zdaniem jestto jedno

z najbardziej zajmujcych i osobliwych pism, wyda-

Y/anych kiedykolwiek w Stanach Zjednoczonych.

Podlega ono krytyce, ale có mógby podj w tym

kierunku zwyczajny miertelnik, coby nie podlegao

krytyce? We pan wszystko razem, a jestto tak daleko

ponad zwyczajne pojcie dziennika, e rezultat wpra-

wia mnie wprost w zdumienie, zowiono mi, e chrze-

cijanie Raymondu czj^taj x>:smo z kadj^m dniem

coraz Avicej. Norman ufa zupenie w swe ostateczne

powodzenie.

Przeczytaj pan jego artyku wstpny w sprawie

pieninej, take artyku o zbliajcych si wyborach

w Raymondzie, kiedy to kwestya konsensów stanie

znowu na porzdku dziennym. Oba artykuy s jedne

/, najlepszych Avedug jego zapatrywania. Powiada,
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e nigdy nie rozpoczyna artykuu ^^^st^pnego bez
uprzedniego postawienia pytania: Jakby Chrystus
postpi? Wynik jest niewtpliwie widoczny.

Nastpnie jest Milton Wright, kupiec. Mówiono
mi, e tak zrewolucyonizowa swój interes, i nikt
dzisiaj nie jest w caym Raymondzie wicej od niego
kochany. Jego wani subiekci i pomocnicy ywi
wzgldem niego prawdziwie wzruszajcy afekt. Pod-
czas zimy, kiedy lea niebezpiecznie chory w domu,
dziesitki subiektów ofiarowao si dobrowolnie
czuwa przy nim albo pilnowa w jakikolwiek sposób,
o :^o.o poAvrót do sklepu po^\^itano w sposób demon-
stracyjny. Wszystko to zostao osignite przez
wprowadzenie do interesu pierwiastku mioci oso-

bistej. A mio ta, to nie same sowa, i-— interes

cay jest prowadzony na zasadzie kooperacyi, nie

bdcej wyniosem uznaniem niszych, lecz istotnym
udziaem w caym interesie. Inni ludzie patrz na
Miltona Wrighta, jak na dziwaka. Jest atoli faktem,
e o ile poniós znaczne straty w pewnych kierunkach,
o tyle zwikszy swój interes i jest dzisiaj szanowany
jako jeden z kupców majcych najwiksze powodze-
nie w Raymondzie.

Jest wi'eszcie miss Winslow. Postanowia ona
odda swój wielki talent biednym i ndznym swego
miasta. Plany jej obejmuj instytut muzyczny, który
bdzie posiada klasy chórów i muzyki wokalnej. Ten
cel ycia entuzyazmuje j. W poczeniu ze sw przy-
jaciók miss Page, uoya kurs muzyki, który w
ycia wprowadzony, przyczyni si niewtpliwie zna-
cznie do uszlachetnienia ycia biedaków. Nie jestem
zbyt starym, mój kochaaiy Caxtonie, na to, aby sio

.
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zainteresowa take romantyczn stron tragicznych

spraw Raymondzkich. a wszyscy spodziewaj si, e
miss Winslow wyjdzie tej Aviosny za brata miss Page,

który by ongi gwiazd towarzysk i klubowcem, a

zosta nawrócony w namiocie podczas suby Boej,

w której jego przysza ona braa udzia. Nie znam
wszystkich szczegóów tego maego romansu, ale wy-

obraam sobie, e czy si z tem jaka iistorya,

która byaby zajmujca w czytaniu, gdyby j spisano.

S to tylko nieliczne ilustracye wpywu na ycie

indywidualne, Avynikego z posuszestwa lubowi.

Miaem zamiar pomówi o prezydencie Marsliu, z kol-

legium Lincolna. Jestto ucze mojej Alma Mater,

gdzie go te z lekka znaem. Wzi on czynny udzia w
wieej agitacyi municypalnej, a wpyw jego w mie-

cie uwaaj jako wany czynnik w przyszych wy-

borach. Zrobi on na mnie wraenie takie same, jak

wszyscy uczestnicy tego ruchu, to jest jako czowiek,

który wypracowa peAvne trudne kwestye i który

wzi na swe barki pewne istotne ciary, powodujce
to cierpienie, o jakim mówi Henryk Maxwell—cier-

pienie, które nie wyklucza, lecz powiksza pozytyA\Ti

i praktyczn rozkosz.

Ale przewlekam ten list, nudzc pana moe. ]\ie

mog jednak unikn uczucia zachwytu, który mój

cay pobyt tutaj jeno poAvikszy. Chc panu powie-

dzie jeszcze sów kilka o dzisiejszym mitynsu w
Pierwszym kociele.

Wspomniaem ju, e syszaem Henryka Max-

wella kacego. Na jego usiln prob miaem kaza-

nie za niego zeszej niedzieli i dlatego go teraz sysza-

em po raz pierwszy od lat czterech. Jego kazanie
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dzisiaj rano tak byo róne od ówczesnego kazania, jak

gdyby byo pomylane i wygoszone przez mieszkaca
innej planety. Wzruszenie moje byo gbokie. Zdaje

mi si nawet; e raz z uroniem. Inni w kongregacyi

byli tak samo jak ja wzruszeni. Za tekst wzi sobie

sowa: Czeme to jest dla ciebie? Id za mn. By to

niezwykle silny apel do chrzecijan Raymondu, aby

wypeniali nauki Jezusa i wstpowali w Jego lady,

bez wzgldu na postpowanie innycli. Nie mog powtó-

rzy nawet planu kazania, gdyby mi to za wiele

zabrao czasu. Po skoczonej subie odby si jak

zwykle dodatkowy mityng, który sta si nieodcz-
nym rysem Pierwszego kocioa. Na ten mityng

stawili si wszyscy, którzy luboAvali postpowa tak,

jakby Chrystus postpi, a czas schodzi na wzajem-

nych wynurzeniach, na pytaniach, jakby sobie Chrys-

tus postpi w specyalnych przypadkach i na probie,

aby Duch w. by jedynym przewodnikiem postpo-

wania kadego ucznia.

Maxwell zaprosi mnie na ten mityng. Nic w
mem caem yciu probostwa nie wzruszyo mnie tak,

jak to zebranie. Nigdy nie czuem tak potnej obec-

noci Ducha. Byto mityng wspomnie i wzajem-

nej mioci. Myl moja biega niepowstrzymanie ku
pierwszym czasom chrzecijastwa. Byo w tej pros-

tocie i naladowaniu Chrystusa co wprost apostol-

skiego.

Stawiaem pytania. Jedno, które wywoao
wicej zainteresowania ni inne, odnosio si do roz-

miarów ofiary z wasnoci prywatnej, do jakiej ucze
Chrystusa jest powoany. Henryk Maxwell mówi
mi e jak dotd nikt nie interpretowa ducha Chrys-
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tusa w taki sposób, aby porzuci wszystkie ziemskie

posiadoci, wyrzec si wszelkiego bogactwa, lub w
jaki inny dosowny sposób naladowa chrzecijan

na wzór zakonu w. Franciszka z Assyu. Zgodzono

si atoli jednogonie, e gdyby którykolwiek ucze

poczu, e Chrystus w jego specyalnem pooeniu

uczmiby tak, to na pytanie mogaby istnie tylko

jedna odpowied, Maxwell przyzna si otwarcie, e
ustawicznie jeszcze jest do pewnego stopnia w niepew-

noci co do prawdopodobnego postpowania Chrys-

tusa, gdy chodzi o drobiazgi ycia domowego, po-

siadanie bogactw, i pewnych zbytków. Jest atoli

rzecz jasna, e bardzo wielu z tych uczniów doprowa-

dzio wielokrotnie swe posuszestwo Chrystusowi do

ostatecznych granic, bez wzgldu na straty finansowe.

Nie brak odwagi lub wytrwaoci na tym punkcie.

Jest zarówno prawd, e niektórzy byznessmani,

którzy uczynili lub, utracili znaczne kwoty pienine

wskutek naladowania Chrystusa, a bardzo wielu, jak

n. p. Aleksander Powers, utracio intratne posady

wskutek niemonoci czynienia tego, do czego byli

przyzwyczajeni, a równoczenie czyni to, co ich

zdanie Chrystus byby na ich miejscu uczyni. W
poczeniu z tcmi sprawami mio jest zanotow^a

fakt, e wielu, którzy ucierpieli z tego powodu, do-

znao natychmiast materyalnej pomocy od tych, co

jej jeszcze byli w stanie udzieli. Pod tym wzgldem

prawd jest, e ludzie ci posiadaj wszystko na

wspók. Niewtpliwie, e takich scen, jakie widzia-
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rzyem nawet, aby takie chrzecijaskie uczennictwo

mogo istnie jeszcze w dzisiejszych czasach. Wprost

nie chc wierzy wiadectwu wasnych zmysów. Usta-

\ncznie jeszcze zapytiijg siebie samego, czy to jest

istotnie schyek dziewitnestego wieku w Amyrece.

Ale teraz, kochany przyjacielu, zbliam si do

istotnej przyczyny tego listu, do rdzenia caej sprawy,

któr mej uwadze Pierwszy koció w Raymondzie

narzuci. Zanim mityng dzisiejszy si skoczy,
poczyniono kroki dla zapewnienia sobie wspódziaa-

nia wszystkich innych uczniów Chrystusa w naszyirt

kraju. Przypuszczam, e Henryk Maxwell postawi

ten krok po dugiej rozwadze. Tak przynajmniej

owiadczy mi pewnego dnia, gdym wstpi do niego

dla pomówienia o wpywie tego ruchu na koció w
ogólnoci.

Przypumy, powiedzia, eby wszyscy czonkowie

kocioa w naszym kraju uczynili ten lub i yli we-

dug niego ! Jakby to wywoao rewolucy w wie-

cie chrzecijaskim! I czemuby nie? Czy przekra-

cza to siy uczniów? Czy kto naladowa Chiystusa,

nim powzi postanowienie takiego postpowania?

Czy próba uczennictwa ma by mniejsza dzisiaj ni
za czasów Chrystusa?

Nie znam tego wszystkiego, co poprzedzio jego

myl o tem, co naley uczyni poza Raymondem, ale

idea skrystalizoy/aa si dzisiaj w plan zapewnienia

sobie wspódziaania wszystkich chrzecijan amery-

kaskich. Kocioy przez swoich ksiy zostan za-

proszone do tworzenia zgromadze uczniów po-

dobnych do zgromadzenia w Pierwszym kociele.

7i wielkiego ciaa czonków kocioa zostan
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powoani ochotnicy v/ caych Stanach Zjednoczonych,

aby czyni tak, jak Chrystus czyni. Maxwell mówi
specyalnie o wpywie takiej ogólnej akcyi na sprawr^

szjTików, na któr zapatruje si ogromnie powanie.
Owiadczy mi, e w jego umyle nie ma wtpliwoci
pod tym wzgldem, i szynk zostanie pobity w Ray-

mondzie przy najbliszych wyborach. Jeeli tak, to

mog brnc dalej z otuch w pracy odrodzenia, za-

cztej przez misyonarza, a podptej teraz przez

uczniów jego wasnego kocioa. Jeeli szynk znowu
odniesie tryumf, nastpi straszne i jego zdaniem nie-

potrzebne trwonienie chrzecijaskiego powicenia.
Ale jakkohviek rónimy si na tym punkcie, udao mu
si przekona swój koció, e nastpi czas wspólnego

dziaania z innymi chrzecijanami. Istotnie skoro

Pierwszy koció móg sprowadzi takie zmiany w
towarzystwie i jego otoczeniu, to koció w ogólnoci

czc tak wspólno nie ju wyznania, ale postpo-
wania, powinien pobudzi cay naród do wyszego y-
cia i nowego pojcia chrzecijaskiego uczennictwa.

"Wspaniaa to idea, Caxtonie, ale zaraz tutaj mu-
sz si zawaha. Nie zaprzeczam, e ucze Chrystusa

winien naladowa Go tak cile, jak to Raymond-
czycy usiuj czyni. Ale nie mog unikn posta-

wienia pytania, jaki bdzie wynik zaproszenia mego
kocioa w Chicago do tego samego? Pisz to po

doznaniu uroczystego, gbokiego wpywu obecnoci

Ducha i wyznaj ci, stary przyjacielu, e nie mog
sobie przypomnie w moim kociele tuzina wybitnych

ludzi zawodowych, którzyby chcieli uczyni t prób,

naraajc na ryzyko wszystko, co uwaaj dla siebie

za drogie. Czy pan mógby c)si^x\i. lepszy rezultat
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w swoim kociele? O czeme mj^ mówimy, e koció
nie posuchaby wezwania : Pójd i cierp ? Faktyczne

rezultaty lubu, w^ykonywanego tu w Raymondzie,

wystarczaj zupenie na to, aby kady proboszcz za-

dra, a równoczenie, aby pragn ich. wystpienia w
jego wasnej parafii. Napewne nigdy jeszcze nie wi-

dziaem kocioa tak wyranie pobogosawionego

przez Ducha jak ten. Ale—czy jestem sam ,gotów

uczyni taki lub? Stawiam to pytanie uczciwie i

lkam si da uczciw odpowied. Wiem, e musia-

bym wiele zmieni w mojem yciu, chcc cile i w
Jego lady. Uwaaem si za chrzecijanina przez wiele

lat. W cigu ostatnich dziesiciu lat uywaem ycia,

które nie wiele wzgldnie przedstawiao cierpienia.

Wj^znaj uczciwie, e yj zdaa od zagadnie municy-

palnych i ycia biednych, ponionych i opuszczonych.

Czegoby wymagao posuszestwo temu lubowi?

Waham si da na to odpowied. Mój koció jest

bogaty, peny ludzi zamonych i zadow^olonych. Miara

ich uczennictwa nie jest taka, eby miaa pój za we-

zwaniem do cierpienia i strat osobistych. Powiadam,

e jesetm wiadomy tego. Moe by, e si myl.

Moe by, e zbdziem, nie usiujc wznieci w nich

gbszego ycia. Caxtonie, mój przyjacielu, odkry-

em ci moje najskrytsze myli. Czy mam nastpnej

niedzieli wróci do moich parafian, stan przed nimi

w mym wielkim kociele i powiedzie: Naladujmy

Chrystusa dokadniej. Idmy w Jego lady tam, gdzie

nas to bdzie kosztowa nieco wicej, ni kosztuje

obecnie. lubujmy nie uczyni nic bez uprzedniego

zapytania si : Jakby Chrystus postpi ? Gdybym

stan przed nimi z tem wezwaniem byoby ono dziwne
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dla T.icli i wprawioby w zdumienie. Ale dlaczego?

Cz;^ nie poAvinnimy naladowa Go istotnie przez ca-

drog? Có to znaczy by naladowc Chrystusa?

Co znaczy by Jego wyznawc? Co znaczy wstpowa
w Jego lady ?

Wiel. Calvin Bruce, D. D. z Nazareth Avenue
Church, Chicago, wypuci pióro z rki. Doszed do

rozstajnych dróg, czujc, e jego pytanie jest pyta-

niem bardzo wielu duchownych i wieckich. Podszed
do okna i otworzy je. Ciar przekona przygniata

go, a powietrze izby niemal dusio. Zapragn ujrze
gwiazdy i poczu oddech wiata.

Noc bya bardzo spokojna. Zegar Pierwszego

kocioa bi dwunast. Gdy skoczy bi—silny, czy-

sty gos od strony czworoboka popyn ku niemu,

jakby niesiony na promiennych skrzydach:

Czy Chrystus ma nie krzy sani,

A cay wiat by wolnym ?

Nie ! Dla kadego jest krzy,

Nie brak te i krzya dla mnie.

By to gos jednego ze starych nawróceców Graya,

stró nocny w skadzie pakunków, który pociesza si

nieraz w swych samotnych godzinach kilku wierszami

jakiego znanego sobie hymnu.

Wiel. Calvin Bruce odwróci si od okna, a po

chwili wahania uklk: ^* Jakby Chrystus postpi?"
Jakby Chrystus postpi? Nigdy jeszcze nie powie-

rzy si tak zupenie rewelacyi Chrystusa, dokonywa-

nej przez Ducha. Dugo klcza. Pooy si wreszcie,

ale sen jego przerywao cige budzenie si. Podniós

si jeszcze przed brzaskiem dnia i znowu otworzy swe

okno. Gdy wiato na wschodzie spotgowao si.
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powtarza sam sobie: "Jakby Chrystus postpi? Coby
On uczyni f Czy mam i w Jego lady?"

Soce wzeszo i oblao miasto swymi promieniami.

Kiedyto brzask nowego uczennictwa zainauguruje

zw^yciki tryumf cilejszego naladowania Cirystu-

sa? Kiedy wiat chrzecijaski pójdzie cilej po

ciece, jalv: On wslvaza?

Oto droga, któr szed Mistrz,

Czy suga nie ma ni i ?

Z tem pytaniem, rozpierajcem jego istot, wiel.

Calvin Bruce wróci do Chicago, a wielki kryzys ycia
chrzecijaskiego w zawodzie kaznodziejskim wy-

Inichn w nim nagle.

Tak wic rozbudzenie religijne podobne Ray-

mondzkiemu rozpoczo si wNazaretaskim kociele

w Chicago, gdzie jeden z bisl<:upów przyczy si do

tego ruchu w^raz z wiel. dr. Bruce 'm.
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ROZDZIA TX.

Panie, pójd za Tob, w któr-

kohviek stron by si zwróci.

Na bulwarze w Chicago staa pikna siedziba pa-
ska z szarego kamienia, urzdzona jak paac, ozdo-

biona malowidami, rzebami i noAvoytnym komfor-

tem. *'^^i

Waciciel rezydencyi, mr. Charles R. Sterling,

sta przed poncym kominkiem, palc cygaro. Pie-

nidze swojo zrobi na spekulacyi zboowej i kolejo-

wej i uchodzi za chowieka, posiadajcego dwa mi-

liony majtku. ona jego bya siostr mr. Winslow z

Raymondu. Od kilku lat bya mocno cierpica. Dwie
córki, Róa i Felicya, byy jedynemi dziemi. Róa
liczya sobie lat dwadziecia jeden, bya przystojna,

ywa, wychowana w modnem kollegium, wchodzia
wanie w towarzystwo, bdc ju nieco cyniczn i

apatyczn. Felicya miaa lat dziewitnacie, bya ty-

pem tropikalnej piknoci, co w rodzaju swej kuzynki

Racheli Winslow, o ciepych, szlachetnych impulsach,

budzcych si wanie w chrzecijaskie uczucie, zdol-

nych do wszelkiego rodzaju ekspresyi i stanowia za-

gadk dla ojca, ródo irytacyi dla matki, a odzna-

czaa si wielkiem i niezbadanym zakresem myli i

czj^nu, którego bya dosy wiadoma. W usposobie-

niu Felicyi byo co, coby jej atw^o dao znie kade
pooenie v/ yciu, gdyby tej tylko dozwolono dziaa
cakiem w myl jej wasnych przekona.
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—Masz list do siebie, Felicyo—rzek mr. Sterling,

\vyjmujc go z kieszeni.

Felicya usiada i iiatj^chmiast otworzya list, mó-

Avic równoczenie.

—To od Racheli.

—Jakie tam s ostatnie wiadomoci z Raymondu?
—spyta mr. Sterling, wyjmujc cygaro z ust i pa-

trzc na Felicyc, z nawpó przymknitych oczu, jak to

zwyk by czyni czsto i jakby studyujc j.

—Rachela pisze, i dr. Bruce prowadzi w Ray-

mondzie studya przez dwie niedziele i zdawa si bar-

dzo interesowa lubem mr. Maxwella z Pierwszego

kocioa.

—Có Rachela mówi o samej sobie ?—spytaa Róa,
lec na kanapie zagrzebana niemal w pó tuzinie

modnych poduszek.

—Ustawicznie jeszcze piewa w czworoboku. Od
czasu jak mityngi w namiocie skoczyy s, piewa w
starej hali, a do chwili, w której zostan ukoczone
nowe budynki, wznoszone przez jej przyjaciók, Vir-

gini Page.

—Musz napisa do Racheli, aby przyjechaa od-

wiedzi nas w Chicago. Nie powinna marnowa swe-

go gosu w tern miecie kolejowem, w którem nikt jej

nie potrafi oceni.

Mr. Sterling zapali nowe cygaro, a Róa zawoaa

:

—Zdaje mi si, e Rachela jest niesychanie dzi-

wna. Mogaby poprzewraca gowy caemu Chicago

swoim, gosem, gdyby zapiewaa w audytoryum. Tym-

czesem tam trwoni gos dla ludzi, którzy nie wiedz
czego suchaj.

*
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—Rachela nie uczyni tego, jeeli nie zdoa pogo-

dzi ztem posuszestwa uczynionemu lubowi—rzeka
Felicya po chwili.

—Jalviemu lubowi?
Mr. Sterling postawi pytanie, a potem doda po-

spiesznie :

—Oh, ju wiem, tak. Mocno to osobliwa historya.

Powers by ongi moim przyjacielem. Uczylimy si
telegrafii w tem samem biurze. Wywoa wielk
senzacy, zrezygnowawszy i wrczywszy dowody Mi-
dzystanowej Komisyi Handlowej. Teraz znowu wró-

ci do swego telegrafu. W cigu ostatniego roku,

dziwaczne rzeczy dziay si w Raymondzie. Ciekaw

jestem, co o tem myli dr. Bruce. Musz z nim poga-

da o tem.

—Bdzie mia jutro kazanie — rzeka Felicya.

—Moe by, e nam co o tem powie.

Nastpia minutowa cisza. Potem Felicya mówia
gosem urywanym, jak gdyby wyraaa gono sw
myl do niewidzialnego suchacza

:

—A gdyby tak zaproponowa uczynienie tego sa-

mego lubu czonkom kocioa Nazareth Avenue?

—Kto? O czem ty mówisz?—zapyta j ojciec

iiieo ostro.

—Mówi o dr. Bruce. Powiadam, coby byo, gdy-

by zaproponowa naszemu kocioowi to samo, co mr.

Ma^Cwell zaproponowa swojemu i wezwa ochotników

do zoenia lubu, i niczego nie uczyni przed posta-

wieniem sobie pytania: Jakby Chrystus postpi?

—Niema o to obawy—rzeka Róa, podnoszc si
nagle z kanapy na go dzwonka, wzywajcego do

herbaty.
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—Jestto ruch bardzo niepraktyczny, przynajmniej

wedug- mego zdania- -rzek mr. Sterling ostro.

—Z listu liacheli rozumiem, e koció w Raymond
chce uczyni prób, i'Ozcigniecia lubu na inne ko-
cioy. Jeeli mu si to uda, to niezawodnie sprowadzi

to ogromne zmiany w l^ocioach i w yciu ludzi

—

rzeka Felicya.

—Oh, ba, napijmy si naprzód herbaty—rzeka

Róa, wchodzc do jadalni.

Ojciec i Felicya poszli za ni, poczem wszyscy w
milczeniu zasiedli do jada. Mrs. Sterling jada zawsze

u siebie w pokoju. Mr. Sterling by jaki zamylony.

Jad bardzo nie wiele i odszed od stou wczenie, a

chocia to by wieczór sobotni, powiedzia wychodzc,
e zatrzyma si do pozna w dole miasta dla zaatwie-

nia specyalnego interesu.

—Czy nie sdzisz, e ojciec wyglda w ostatnich

czasach bardzo zaniepokojony? — spytaa Felicya w
chwil po jego wyjciu.

—Oh, nie wiem. Nie zauwayam nic niezwykego

—odpara Róa.

Po chwili milczenia rzeka znowu.

—Czy pójdziesz dzi wieczorem do teatru, Felicyo ?

Mrs. Delano przyjdzie po nas o wpó do ósmej. Zdaje

mi si, e powinnaby pój. Odmowa twoja dotknie

j.

—Pójd. Nie dbam o rzecz w^ale. Mog widzie

dosy cieni bez chodzenia do teatru.

—aosne to sowa w ustach dziewitnastoletniej

panny—odpai-a Róa.—W liadym razie idee twoje,

Felicyo, s bardzo osobliwe. Jeeli pójdziesz odwie-
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dzi matk>^^, powiedz jej, e zabiegn po teatrze, jeeli

jeszcze nie bdzie spaa.

Felicya posza na gór odwiedzi sw matk i po-

zostaa u niej tak dugo, dopóki powóz pastwa De-

lano nie zajecia. Mrs. Stcrling bya zaniepol^ojona

swym mem. Mówia nieustannie, a lvada uwaga ze

strony Felicyi drania j. Nie cliciaa nawet sucha
usiowa Felicyi odczytania bodaj czci listu Ractieli,

a kiedy Felicya ofiarowaa si zosta z ni na cay wie-

czór, odrzucia ofiar z wyran szorstkoci.

Tak wic Felicya udaa si do teatru nie bardzo

szczliwa ; ale uczucie to nie byo jej obce, jeno cza-

sami bya nieszczliwsza, ni zwykle. Uczucie jej

wyraao si tego wieczora przez wniknicie w siebie

sam, co zwikszao jeno i przyspieszao pojawienie

si jej kryzysu.

Pónego wieczora, obie siostry wróciy z tea-

tru. Róa wesza do salonu i zacza je owoce i

ciastka, lece na talerzu w kredensie. Felicya za
posza do pokoju matki. Gdy wesza po wielkich

schodach i znalaza si w górnej sieni, wiato si

palio a suca nie odstpujca na krok mrs. Sterling,

wzywaa Felicy ruchem rki, aby wesza.

—Ka Klarze wyj—zawoaa mrs. Sterling, kiedy

Felicya podesza do óka i uklka przy nim.

Felicya zdumiaa si, ale uczynia tak, jak jej

matka polecia, a potem zapytaa, jak si czuje.

—Felicyo!—rzeka matka—czy jeste w stanie

modli si?

Pytanie tak byo niezwyke w ustach matki, e Fe-

licya przerazia si, ale odpara

:
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—Zapewne, matko. Dlaczego stawiasz takie py-

tanie ?

—Felicyo, doznaj uczucia strachu. Twój ojciec

—takiej dziwnej trwogi doznawaam o niego cay
dzie. Co jest z nim niedobrze. Chc, by si mo-

dlia.

Teraz, matko i tutaj ?

—Tak. Módl si Felicyo.

Pelicya uja mativ za rko, która draa. Mrs.

Sterling. nigdy nie okazywaa wiele czuoci dla sw^ej

modszej córki, a jej dziwna proba bya pierwszym

istotnym objawem ufnoci w charakter Felicyi.

Dziewczyna klczaa, trzymajc w swej doni

drc do matki i modUa si. Nigdy bodaj przed-

tem nie modlia si gono. W modlitwie swej musiaa

mówi sowa, których jej matka potrzebowaa, ponie-

wa gdy cisza zalega izb, chora zapakaa z cicha, a

nerwowe napicie mino.

Felicya pozostaa czos jaki. Kiedy atoli bya
pewna, e matka nie potrzebuje jej ju wicej, pod-

niosa si aby sobie pój.
—Dobranoc ci, matko. Ka Klarze zawoa mnie,

jeeli poczujesz si niedobrze w nocy.

Ju czuj si lepiej.

Ranek niedzielny w rezydencyi Sterlingów by
zazwyczaj bardzo spokojny. Panny szy do kocioa
na sub Bo o godzinie jedenastej. Mr. Sterling

nie by wprawdzie czonkiem, ale paci sporo i zwykle

szed rano do kocioa. Tym razem nie zjawi si przy

niadaniu ,a wreszcie zawiadomi przez sucego, e
si nie dobrze czuje i e pokoju nie opuci. Tak wic
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Ffiicya i Róa pojechay sanie do Nazareth Aveiiuc

Church.

Dr. Bruce opowiedzia w I^azaniu swoje dowiad-

czenie z wizyty w Raymond i wezwa lud do uczynie-

nia tego samego lubu.

Suba Boa zalioczya si cisz, któr tylko

zwolna przerywano. Po kilku ludzi w rónych stro-

iach kocioa podnosio si ze swych siedze. W
ruchach obecnych objawiaa si jaka uderzajca nie-

ch.
Róa wysza prosto z awki a doszedszy do nawy

obrócia si wzywajc rk Felicy. W teje samej

chwili caa kongregacya ju powstaa ze swych miejsc.

Felicya natychmiast daa odpowied na spojrzenie

siostry.

—Ja zostan—powiedziaa, a e Róa syszaa j
mówic takim samym tonem przy innych sposobno-

ciach, przeto wiedziaa, e postanowienia Felicyi ju
nie zmieni. Mimo to podesza ku niej dwa czy trzy

kroki i spojrzaa jej w twarz.

—Felicyo—szepna, a rumieniec gniewu obla jej

twarz—tO' jest szalestwo. Có ty moesz uczyni?

Sprowadzisz hab na ca rodzin. Có ojciec na to

powie? Chod lepiej

!

Felicya spojrzaa na ni, ale nie odpowiedziaa na-

tychmiast. Usta jej poruszyy si modlitw, pocho-

dzc z gbi uczucia, bdcego zwiastunem nowego

ycia dla niej. Wstrzsna gow.
—Nie, pozostan. Uczyni lub. Jestem gotowa

wykona go. Nie wiesz, dlaczego to czyni.

Róa spojrzaa na ni raz jeszcze, poczem opucia
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awk i posza przez naw. Nie przystana nawet

dla pomówienia ze znajomymi.

Gdy Róa przysza do domu, ojciec sta w zwyczaj-

nej postawie przed otwartym kominkiem, palc cy-

garo.

--Gdzie Felicya?—spyta Róy, wcliodzcej bez

siostry.

—Zostaa na mityng dodatl^owy—odpar-a Róa
l^rótko.

Zrzucia okrycie i ju miaa i na gór, gdy Mr.

Sterling zawoa za ni

:

—Mityng dodatkowy? Co rozumiesz przez to?

—Dr. Bruce wezwa swój lvOció do uczynienia

lubu raymondzkiego.

Mr. Sterling wyj cygaro z ust i krci je nerwowo

w palcacli.

—Nie spodziewaem si tego po dr. Bruce. Czy

wielu czonków pozostao?

—Nie wiem. Ja nie zostaam—odpara Róa i

udaa si w gór schodów, pozostawiajc ojca stoj-

cego w salonie.

Po kilku minutach podszed do okna i sta tam,

patrzc na ludzi, jedcych po bulwarze. Cygaro

jego zagaso, lecz on je mimo to trzyma w palcach

nerwowo zacinitych. Potem odwróci si od okna i

przechadza si po pokoju. Sucy przeszed przez

przedpokój, anonsujc obiad, ale on kaza czeka na

Pelicy. Róa zesza na dó i udaa si do czytelni.

Mr. Sterling za nieustannie przechadza si niespo-

kojnie po salonie. W kocu znuy si moe spacero-

waniem i ciskajc si na krzeszo, rozmyla nad czem
gboko, gdy wesza Felicya.
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On powsta na jej spotkanie. Felicya bya wi-

docznie bardzo wzruszona mityngiem, z którego tyllvO

co wrócia. Równoczenie atoli, nie yczya sobie mó-

wi o nim duo. Wanie gdy si znalaza w salonie,

Róa wesza z czytelni.

—Ilu was pozostao?—spytaa.

Róa bya niezmiernie ciekawa. Równoczenie za-

chowywaa si zupenie sceptycznie wzgldem caego

ruchu raymondzkiego.

—Okoo setki—odpara Felicya powanie.

Mr. Sterling zdradza zdumienie. Felicya zabiera-

a si do wyjcia z pokoju, ale ojciec odezwa si do

niej.

—Czy istotnie zamierzasz dotrzyma lubu?—spy-

ta.

Felicya zarumienia si. Twarz i szyj obla jej

ciepy rumieniec, gdy odpara

:

—Nie stawiaby ojcze takiego pytania, gdyby
by obecny na mityngu.

Zatrzymaa si chwil w pokoju, potem prosia,

aby si jej byo wolno chwil spóni na obiad i wysza
na gór dla odwiedzenia matki.

Nigdy si nikt nie dowiedzia jakiej treci bya
rozmowa pomidzy Felicya a matk. Pewn jest

rzecz, e musiaa powiedzie swej matce co o sile

duchowej, co groz przeja wszystkich obecnych w
grupie uczniów Nazareth Avenue Church, którzy

stawili si na wezwanie dr. Bruce po rannej subie
Boej. Pewnem jest take, i Felicya nie znaa po-

przednio takiego dowiadczenia i nie byaby pomy-
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laa o podzieleniu si tern ze swoj matk, gdyby

nie modlitwa, odmówiona ostatniego wieczora. Wia-

domy jest jeszcze inny fakt z dowiadczenia Felicyi

w tym czasie. Kiedy znalaza si przy stole w towa-

rzystwie ojca i Kóy nie bya w stanie powiedzie im

wiele o mityngu. Czua jak niech da mówienia o

rzeczy, tak jak kto mógby si waia opisa cudowny

zacliód soca komu, co nigdy o niczem innem nie

mówi, jak tylko o pogodzie. Gdy ta niedziela dobie-

gaa w rezydencyi Sterlingów do koca, a mikkie,

ciepe wiato wybiegao na ulic przez wielkie okna

mieszkania, w ciemnym rogu swego pokoju klczaa

Felicya, a gdy podniosa twarz i skierowaa j ku

wiatu, to mona z niej byo wyczyta, e zdefinio-

waa ju dla siebie samej najwaniejsze zagadnienia

ycia.

Tego samego wieczora po niedzielnej subie wie-

czornej, wiel. Calvin Bruce, D. D., rozprawia ze sw
on o wypadkach dnia. Byli oni w tej sprawie jednej

myli i patrzyli w sw now przyszo z ca wiar i

odwag wieych uczniów. adne z nich nie udzio

si na punkcie prawdopodobnych wyników lubu dla

siebie samych i dla kocioa.

Rozmawiali ze sob krótko, gdy dzwonek si odez-

wa, a dr. Bruce, idc do drzwi, zawoa otwierajc je

:

—Ah ! to ty Edwardzie ! Prosz

!

Do przedpokoju wesza imponujca posta. Biskup

odznacza si niezwyk wysokoci i szerokoci bar-

ków, a przytem tak by proporcyonalnie zbudowany,

e nie czyni wraenia niezgrabnoci, ale raczej wra-

nic ogromnego zdrowia i wielkiego afektu.
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Wszed do salonu i przywita miss Bruce, która

po kilku cliwiach zostaa wywoana z pokoju, zosta-

wiajc obydwóch duchownych razem. Biskup sie-

dzia w gbokim fotelu przed poncym ogniem.

Wczesna wiosna czynia jeszcze agodny ogie ko-

minkowy miym.

—Calvinie, uczynie dzisiaj bardzo powany krok

—rzek nakoniec, podnoszc swe wielkie ciemne oczy

na starego koleg szkolnego.—Syszaem o tem dzi po

poudniu. Nie mogem si oprze, aby zaraz wieczo-

rem nie pogada z tob o tem.

—Cieszy mnie, e przyszede.

Dr. Bruce siedzia w bliskoci biskupa i pooy
do na jego ramieniu.

—Ty pojmujesz Edwardzie, co to znaczy?

—Zdaje mi si, e tak. Napewne pojmuj.

Biskup mówi bardzo powoli i z rozmysem. Sie-

dzia ze zoonemi rkami. Po twarzy jego, poryso-

wanej liniami uwicenia, suby i mioci ludzi, prze-

sun si cie, nie spowodowany ogniem kominka.

Znowu podniós oczy na swego starego przyjaciela.

—Calvinie, mymy si zawsze rozumieli. Od czasu

kiedy los poprowadzi nas rónemi drogami w yciu
kocielnem, kroczylimy razem w duchu chrzecija-

skim.

—To prawda—odpar dr. Bruce z emocy, której

nie usiowa ukry lub przytumi.—Bogu dziki za to.

Twoje wspóczucie ceni bardziej, ni czyjekolwiek

inne. Wiedziaem zawsze, co ono znaczy, jakkolwiek

nigdy nie zasuyem na nie.

Biskup spoglda czule na przyjaciela. Ale cie
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ustawicznie jeszcze pokrywa jego oblicze. Po chwili

cign dalej

:

—Nowe uczennictwo znaczy dla ciebie kryzys w
twej pracy. Jeeli dotrzymasz lubu postpowania

tak, jakby Chrystus postpi—a wiem, e dotrzymasz

—nie trzeba proroka, aby przepowiedzie zdumiewa-

jce zmiany w twej parafii.

Po myli miay nastpi odpowiednie sowa. Dr.

Bruce wycign do i poufaoci jak ycie dugiej

przyjani zoy je na ramieniu biskupa i ju mia
postawi mu bardzo wane pytanie, gdy przerwa im

gwitowny odgos dzwonka. Mrs. Bruce podesza ku

drzwiom i rozmawiaa z kim w sieni. Nagle da si

sysze gony okrzyk, a gdy biskup podniós si, dr.

Bruce za podszed ku zasonie, oddzielajcej salon

od przedpokoju. Mrs. Bruce stana blada i drca.

—Oh ! Calvinie ! Jaka straszna wie ! Mr. Ster-

ling—Oh, nie mog wymówi ! Jaki to straszny cios

dla tych dwóch dziewczt

!

—CO' si stao ?

Dr. Bruce postpi naprzód z biskupem i stan
wobec posaca, sucego Sterlingów. Czowiek by
bez kapelusza i widocznie bieg z wiadomoci, ponie-

wa doktór ze wszystkich przyjació rodziny mieszka

najbliej.

—Mr. Sterling zastrzeli si przed kilku minutami.

Zabi si w pokoju sypialni ! Mr. Sterling.

—Id natychmiast Edwardzie—rzek dr. Bruce,

zwracajc si do biskupa—czy pójdziesz ze mn?
Sterlingowie s wszake twymi dawnymi przyjaciómi.

Biskup by bardzo blady, ale spokojny jak zawsze.
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Spojrza swemu przyjacielowi w twarz i rzek:

—Tak CaWinie. Pójd razem z tob, nietylko do

tego domu mierci, ale przez ca drog ludzkiego

grzechu i zmartwienia. Tak mi Panie Boe dopomó.

Nawet w tej chwili przeraenia z powodu niespo-

dziewanej wiadomoci Calvin Bruce zrozumia dobrze

przyrzeczenie biskupa,

Kiedy dr. Bruce i biskup weszli do rezydencyi

Sterlingów, wszystko w dobrze zazwyczaj urzdzonem
domostwie znajdowao si w najwikszem zamieszaniu

i przeraeniu. Wielkie pokoje na dole byy puste,

ale w górze odzyway si przyspieszone kroki i zmie-

szane gosy. Jedna ze sucych zbiega po wielkich

schodach, z wyrazem przeraenia na twarzy, wanie
w chwili, kiedy biskup i dr. Bruce wchodzili do góry.

W chwil potem na parterze domu zrobi si tu-

mult. Prawie w teje samej chwili doktór, po którego

natychmiast posano, zjawi si razem z urzdnikami
policyjnymi, którzy zostali wezwani przez przeraon
sub. Razem z policy zjawio si kilku reporterów

dziennikarskich i kilku ssiadów. Dr. Bruce i biskup

spotkali ten mieszany tum u wejcia na schody i wy-

prosili wszystkich z wyjtkiem tych, których obecno
bya istotnie potrzebna. Od tych dwaj przyjaciele do-

wiedzieli si szczegóów o ''tragedyi Sterlingów," jak

j wszystkie pisma na drugi dzie nazway.

Mr. Sterling uda si tego wieczora do swego po-

koju okoo godziny dziewitej i wtedy widziano go

po raz ostatni, a dopóki w pó godziny potem nie

usyszano strzau, po którym sucy wpad do pokoju

i znalaz na ziemi nieywego waciciela domu, zabi-

tego wasn doni. Felicya siedziaa w tej chwili
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przy matce. Róa czytaa w bibliotece. Pobiega na

gór, ujrzaa ojca, podnoszonego przez sucyci z po-

dogi na kanap, potem, pobiega z krzykiem do pokoju

matki, gdzie zemdlona upada przy óku. Mrs. Ster-

ling zemdlaa na wie o ciosie, potem opamitaa si

ze zdumiewajc szybkoci i posaa po dr. Bmcea.

Wtedy upara si koniecznie, eby ujrze ma. Po-

mimo oporu ze strony Felicyi, zniewolia Klar i

suc, przeraon i drc, do podtrzymywania jej

podczas przeciodzenia przez sie i wchodzenia do po-

koju, w którym lea nieboszczyk. Patrzya na niego

bez paczu, wrócia do swego pokoju, uoya si na

óku, a gdy dr. Bruce i biskup wchodzili do domu,

zmara z prob o przebaczenie dla siebie i ma na

drcych ustach, gdy Felicya staa nachylon nad ni,

u Róa ustawicznie jeszcze leaa bez zmysów u jej

stóp.

Tak wielkie i szybkie byo wdarcie si ponurej

mierci do paacu rozkoszy onej niedzieli wieczorem.

Ale cakowita przyczyna jej wdarcia si nie bya

znana, a dopóki nie odkryto szczegóów, odnoszcych

si do interesów mr. Sterlinga.

Wtedy dowiedziano si, e od jakiego czasu sta

wobec ruiny finansowej, któr zawdzicza pewnym

spekulacyom, co w cigu miesica zamieniy jego

domniemane bogactwo na zupene bankructwo. Z

przebiegoci i rozpacz czowieka, walczcego o y-

cie, gdy widzia pienidze, które jedynie w yciu ceni,

wymykajce mu si z rk, odsuwa straszny dzie

do ostatniej chwili. W niedziel po poudniu atoli
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otrzyma wiadomo, która dowioda mu czarno na

biaem jego majtkowej ruiny. Dom, który nazywa
swoim, krzesa, na których si rozsiadywa, powóz,

talerze i pómiski, z których jad, wszystko to byo
nabyte za pienidze, na które w istocie nigdy uczciwie

nie pracowa.

Wszystko to spoczywao na rusztowaniu z oszu-

stwa i spekulacyi, nie majcej podstawy w realnych

wartociach. Zna on ten fakt lepiej, ni ktokolwiek-

bd inny, ale mia nadziej, waciw tej klasie ludzi,

e te same metody, które mu dostarczay pienidzy,

uchroni go te od strat. Ale w tem zawiód si po-

dobnie jak wielu innych. Jak skoro tylko uprzy-

tomni sobie jasno, e jest ebrakiem, nie widzia

ucieczki od samobójstwa. By to nieunikniony wynik

ycia, jakie prowadzi. Pienidz by jego bóstwem.

Jak skoro tylko ten bóg wyniós si z jego maego
wiatka, nie pozostao mu nic do uwielbiania ; a jeeli

przedmiot uwielbienia zniknie, to czowiek nie ma ju
poco y duej. Tak oto umar wielki milioner,

Charles R. Sterling. A zaprawd umar jak gupiec,

bo czeme jest zysk lub strata pienidzy w porówna-

niu z niezbadanemi bogactwami ywota wiecznego, le-

cymi poza zakresem spekulacyi, straty, lub zmiany

losu?

mier mrs. Sterling bya wynikiem ciosu. M
niedopuszcza jej do swych spraw przez cae lata ; wie-

dziaa tyle tylko, e ródo jego bogactwa byo nie-

pewne. ycie jej byo przez kilka ostatnich lat y-

ciem w mierci. Rolfowie zawsze byli w stanie wi-

cej ni ktokolwiek inny znosi ciosy bez wzruszenia.
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Mrs. Sterling stanowia ilustracy tej dawnej trady-

cyi rodzinnej, kiedy j zaprowadzono do pokoju, w
którym znajdowa si jej m. Ale saba budowa nie

moga utrzyma ducia, którego te wyziono ciao,

znuone dugiemi laty cierpienia i zawodów.

Efekt tego potrójnego ciosu, mier ojca i matki,

oraz utrata majtku, objawi si natychmiast na

siostraci. Straszne wypadki oszoomiy Ró na prze-

cig tygodni. adna sympatya ani aden wysiek
nie zdoa jej ocuci. Zdawaa si nie uwiadamia
sobie jeszcze tego faktu, e pienidze, które stanowiy

tak znaczn cz jej egzystencyi, znikny. Nawet
kiedy jej powiedziano, e i ona i Felicya musz dom
opuci i zda si na ask krewnych, oraz przyjació,

zdawaa si nie pojmowa znaczenia sytuacyi.

Felicya atoli posiadaa pen wiadomo pooe-
nia. Wiedziaa dobrze, co si stao i dlaczego. Oma-
wiaa swe przysze plany z kuzynk Rachel, w kilka

dni po pogrzebie. Miss Winslow i Rachela opuciy
Raymond i przybyy do Chicago natychmiast po otrzy-

maniu aobnej wiadomoci i zaczy razem z innymi

przyjaciómi rodziny zastanawia si nad przyszoci
Róy i Felicyi.

—Felicyo, ty i Róa musicie jecha z nami do

Rajrmondu, to rzecz postanowiona. Matka nie chce

w danej chwili sucha o adnym innym projekcie—

-

rzeka Rachela, gdy pikna jej twarz promieniaa mi-

oci dla kuzynki, mioci, pogbiajc si codzie

i wzmacniajc pod wpywem faktu, e obie wyzna-

way nowe uczennictwo.

—Chybabym moga znale tu jak prac—rzeka

Felicya.
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Spojrzaa uwanie na Rachel, która odezwaa si

agodnie

:

Cóbjg ty moga robi, moja droga?

—Nic. Nigdy mnie niczego nie uczono, chyba od-

robiny muzyki, której nie umiem tyle, aby módz da-

wa lekcye lub w mny sposób muzyk zarabia. Uczy-

am si te nieco gotowa—odpara Felicya z lekkim

umiechem.

—Moesz wic gotowa dla nas. Matka zawsze

ma kopot z kuchni—rzeka Rachela, rozumiejc do-

brze, i Felicya mylaa @ tem, e obecnie zaley w
caoci od askawoci i dobroci przyjació rodziny.

Prawda, e dziewczyny otrzymay nieco z ma-

jtku swego ojca, ale ten z obdem szalonego speku-

lanta wcign do wspólnej ruiny udziay ony i córek.

—Czy zdoam? Czy zdoam'/

Felicya daa odpowied na propozycy Racheli,

jak gdyby miano j rozwaa na seryo.

—Jestem gotowa robi cokolwiekbd uczciwego,

byle zarobi na utrzymanie swoje i Róy. Biedna

Róa! Ona nigdy nie bdzie w stanie zapomnie
wstrznienia, jakiegomy doznay.

—Szczegóy omówimy po przyjedzie do Raymond
—rzeka Rachela, miejc si przez \7.j z gorcej chci

Felicyi pomylenia o samej sobie.

Tak wic Róa i Felicya stay si czci rodziny

Winslow w Raymondzie. Byo to gorzkie dowiad-

czenie dla Róy, ale nie pozostao jej nic innego do

czynienia, to te zgodzia si na to, co byo nieunik-

nione, rozmylajc o wielkiej zmianie w swem yciu

i powikszajc w wieloraki sposób ciar ycia Felicyi

i Racheli,
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Felicya znalaza si natychmiast w atmosferze

uczennictwa, która bya dla niej jakby niebem.

Prawda, e pani Winslow nie sympatyzowaa z drog,
po jakiej sza Racliela, ale zdumiewajce zdarzenia

od czasu uczynienia lubu byy zanadto potne w
swych rezultatach, aby nie zrobi wraenia nawet na

tak jak miss Winslow kobiet. U Racheli znalaza

Felicya zupene wspódziaanie. Zdoaa ona w tej

chwili znale odpowiedni dla siebie dzia pracy w
czworoboku. W duchu swego nowego ycia obsta-

waa przy tem, aby pomaga w pracy domowej swej

ciotce i wkrótce wykazaa swe zdolnoci kucharskie

tak jasno, e Yirginia podsuna myl, aby wzia pod

swój zarzd klas gotowania w czworoboku.

Felicya wzia si do tej pracy z yw przyjem-

noci. Po raz pierwszy w yciu doznawaa rozkoszy

czynienia czego, posiadajcego warto dla szczcia

innych. Postanowienie jej czynienia wszystkiego po

uprzedniem zapytaniu si ^' Jakby Chrystus po-

stpi?" dotkno jej najgbszej natury. Zacza ona

rozwija si i wzmacnia w sposób zdumiewajcy.

Nawet miss Winslow bya zniewolona uzna wielk
poyteczno i pikno charakteru Felicyi. Ciotka

spogldaa ze zdumieniem na sw siostrzenic, t
dziewczyn w^ychowan w miecie w najwikszym

zbytku, córk milionera, ruszajc si obecnie w jej

kuchni z rkami umczonemi (czasami mka znajdo-

waa si nawet na nosie), mieszajca róne ingredy-

encye z najwikszem zainteresowaniem si wynikami,

myjc garnki i rondle i speniajc zwyczajn prac

sucej w kuchni miss Winslow, oraz w izbach osady

w czworoboku.
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Nastaa znowu jesie i miasto znalazo si wobec

twardej zimy. Biskup wyszed pewnego popoudnia
z osady w zamiarze odwiedzenia jednego ze swyci
nowych przyjació dystryktu

;
przeszed cztery przecz-

nice, gdy uwag jego zwróci sklep inaczej od innyci

wygldajcy. Okolica bya jeszcze cakiem nieznana

biskupowi, to te codzie odkrywa jakie dziwne

miejsce lub spotyka niespodziewanego czowieka.

Miejsce, które zwrócio jego uwag, byo maym
domkiem tu obok chiskiej pralni. Na froncie znaj-

doway si dwa okna bardzo czyste, co go przede-

wszystkiem uderzyo. W oknie vv^idniay pontnie

materyay spoywcze z cenami, umieszczonemi na ró-

nych artykuach i to zdumiao nieco biskupa, gdy
wiadome mu ju byy liczne objawy ycia ludzi ca-

kiem mu przedtem nieznanych.

Gdy tak sta zapatrzony w okno, drzwi domu si

otworzyy i wysza z nich Felicya Sterling.

—Felicya!—rzek biskup.—Kiedy to wprowadzi-

a si do mojej parafii bez mej wiedzy?

—Jakime porzdkiem wynalaze mnie pan tak

prdko?—spytaa Felicya.

—Jakim? Wszake to s jedj^ne czyste okna w
ulicy.

—Zdaje mi si, e tak—odpara Felicya z umie-
chem, który mie na biskupa uczyni wraenie.

—Ale dlaczego omielia si przyj do Chicago

bez opowiedzenia si mnie i dlaczego wesza do mojej

dyecezyi bez mojej wiedzy?—pyta biskup.

Felicya tak bya podobna do tego piknego, czy-

stego, wyksztaconego, gadkiego wiata, jaki zna
ongi, e mona m\\ wybaczy, i widzia w niej cz
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dawnego raju. Chocia przyzna trzeba, e biskup

wcale nie pragn wraca do niego.

—Ba, kochany biskupie—rzeka Felicya, która

zawsze tak go mianowaa, ile razy si ze sob spotkali

—wiedziaam jak bardzo jeste obarczony prac. Nie

chciaam zajmowa paskiej uwagi mojemi planami.

Zreszt zamierzam ofiarowa panu swoje usugi.

Wanie wybieraam si niebawem dla zasignicia

paskiej rady. Tymczasem mieszkam tu razem z mrs.

Bascom, wynajmujc nasze trzy pokoje i z jedn
uczennic Racheli, której w nauce gry na skrzypcach

pomaga Virginia Page. Jest ona z ludu—cigna
Felicya, wj^mawiajc sowa *'z ludu" tak powanie i

niewiadomie, e si biskup umiechn—prow^adz jej

dom i próbuj równoczenie dowiadczenia z rzetel-

nem jadem dla mas. Jestem ekspertk i posiadam

plan, który pragn, aby pan podziwia i popar. Czy
zechcesz to uczyni, kochany biskupie?

—Oczywicie, e zechc—odpar biskup.

Widok Felicyi i jej nadzwyczajna ywotno, za-

pa, oraz cel okrelony oszoomiy go niemal.

—Marta moe pomaga Osadzie swemi skrzyp-

cami, a ja kuchni. Zamierzaam osi naprzód, wy-

pracowa cokolwiek, a potem zjawi si z gotow
rzecz. eTestem obecnie w stanie zapracowa na wasne
utrzymanie.

—Felicyo ! rzek biskup.

—

Musisz odwiedzi Osad. Chc, eby si przyj-

rzaa naszej pracy. Jestem po prostu zdumiony zna-

lezieniem ci tutaj, zarabiajcej na ycie w taki spo-

sób.
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Fe]ic3'^a pragna odwiedzi Ovsad i udaa si tame

z biskupem. Zdumiaa si wynikami, osignitemi

przez znaczn kwot pienidzy i spor doz dobrej

woli. Ctiodzc po budynku, rozprawiali nieustannie.

Felicya bya wcieleniem zapau yciowego. Nawet
biskup dziwi si jego objawom, tak dobitnie wyst-
pujcym.

Udali si na dó do rodzaju wysokich suteren,

bisl^up roztworzy drzwi, z poza których, wydobywa
si odgos stolarskiego hebla. By to may, ale dobrze

zaopatrzony warsztat stolarski. Mody czowiek z

papierow czapk na gowie i ubrany w bluz gwizda
i heblowa. Gdy biskup i Felicya weszli, podniós

wzrok i zdj czapk, przyczem jaka skrcona hehlo-

wina przyczepia mu si do wosów.
—Miss Sterling, mr. Stefan Clyde—rzek biskup.

—

Clyde udziela nam tu pomocy dwa popoudnia co ty-

dzie.

W tej wanie chwili zawezwano biskupa na gór,

wskutek czego przeprosi i wyszed na chwil, zosta-

wiajc Felicy z modym stolarzem.

—Ju spotkalimy si kiedy dawniej ze sob

—

rzeka Felicya, patrzc na Clydea swobodnie.

—Tak, dawniej w wiecie, jakby powiedzia bis-

kup—odpar mody czowiek, a palce jego zadray
nieco, cho je opar o heblowan desk.

—Tak.—Felicya zawahaa si.—Bardzo mi przy-

jemnie widzie pana.

—Czy tak?—Eumieniec radoci obla czoo mo-
dego stolarza.—Od czasu naszego widzenia si miaa
pani wiele przej?—powiedzia i przelk si, e j
moe zrani lub wywoa bolesne wspomnienia. Ale



w JEGO LADY 227

Felicya moga ju o tem. wszystkiem myle spokojnie.

—Tak, a i pan take. Jakime porzdkiem stao

si, e pan pracuje tutaj?

—Duga to iistorya, miss Sterling. Ojciec mój
utraci majtek, a ja byem zniewolony ió do pracy.

Dobra to bya rzecz dla mnie. Biskup powiada, e po-

winienem by wdzicznym. Jestem. Czuj si obec-

nie bardzo szczliwy. Nauczyem si rzemiosa w
nadziei by kiedy poytecznym. Jestem nocnym sub-

jektem w jednym z ioteli. Tej samej niedzieli, w
której pani uczynia swój lub w Nazareth Avenue
Church, jam go uczyni z innymi.

—Czy tak?—rzeka Felicya zwolna.—Cieszy mnie

to.

Wtedy wanie wróci biskup poczem niebawem
zabra Felicy, zostawiajc modego stolarza przy

pracy. Kto zauway, e ieblujc gwizda goniej,
ni zwykle.

—Czy ty, Felicyo, znaa Stefana Clydea, poprze-

dnio ?—spyta biskup.

—Tak, dawniej w wiecie, kochany kiskupie, by
on jednym z mych znajomych w Nazareth Avenue
Church.

—Ah !—odezwa si biskup.

—Bylimy dobrymi przyjaciómi—zauwaya Fe-

licya.

—Byoby wcale nie le, gdyby tych dwoje polubio

si—pomyla sobie biskup.

Wskutek jednego z tych cudownych zbiegów oko-

licznoci, jakie zdaj si powstawa w sposób nadna-

turalny, zdarzyo si, e pewnego popoudnia Felicya

wysza z Osady z koszem jada, które miaa zostawi
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jako próbki u piekarza w dystrykcie Penrose, gdy

Stefan Clyde otworzy drzwi stolarni w suterenach i

wyszed przez nie wanie w ciwili, kiedy Felicya zbli-

aa si do chodnika.

-—Pozwól mi pani, prosz ponie ten koszyk

—

rzek.

—Dlaczego mówisz pan : prosz ?—spytaa Felicya,

podajc mu kosz.

—Wolabym powiedzie co innego—odpar Stefan,

spogldajc na ni niemiaO', a jednake ze miao-
ci, która go przestraszya, gdy kocha Felicy co-

dzie wicej od chwili ujrzenia jej, a zwaszcza od

chwili kiedy razem z biskupem zesza na dó do warsz-

tatu, wskutek czego przez cig wielu tygodni czsto

dotrzymywali sobie towarzystwa.

—Có innego chciaby pan powiedzie?—spytaa

Felicya niewinnie, wpadajc w apk.
—Ba—rzek Stefan, odwracajc sw mi, szla-

chetn twarz ku niej i patrzc na ni wzrokiem czo-

wieka, który pragnie posi najlepsz czstk wszech-

wiata—chciabym powiedzie: Pozwól mi nie swój

kosz. kochana Felicyo.

Felicya nie bya nigdy w swem yciu tak pikna.
Sza przez chwil, nie odwracajc nawet twarzy ku
niemu. Nie byo sekretem dla jej wasnego serca, e
oddaa go Stefanowi ju od jakiego czasu. Wreszcie

zwrócia si i rzeka trwonie z twarz zarumienion i

czuym wyrazem oczu

:

—Czemu wic pan tak nie powiesz ?

—Czy mi wolno—zawoa Stefan i przez chwil
tak niedbale trzyma koszyk, e Felicya zawoaa:
—Owszem ! Ale nie wyrzu mego towaru

!
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—Nie upucibym tak cennych rzeczy za adne
skarby wiata, droga Felicyo—rzek Stefan, który te-

raz nie szed, lecz pyn w powietrzu przez kilka

przecznic; co wicej powiedziano w czasie tego spa-

ceru, to stanowi prywatn korespondency, do której

nie wolno nam zaziera.

Jeno z historyi tego dnia zapisa naley, i kosz

nie doszed miejsca swego przeznaczenia i e we
wprost przeciwnym kierunku póno ju popoudniu
biskup, idcy spokojnie w odludnem miejscu w po-

bliu zewntrznej granicy Osady, usysza znany gos
mówicy

:

—Ale powiedz mi Felicyo, kiedy mnie zacza
kocha ?

—Pokochaam ma heblowin nad twem uchem,

tego dnia, kiedym ci ujrzaa w warsztacie—rzek

drugi gos ze miechem tak czystym, tak jasnym, tak

sodkim, e a mio byo go sucha.

W nastpnej chwili biskup zjawi si za rogu i

wszed na nich.

—Dokde to idziecie z tym koszykiem?—próbo-

wa mówi surowo.

—Niesiemy go.—Dokde my go niesiemy, Feli-

cyo?

—Kochany biskupie, niesiemy go do domu dla

rozpoczcia.

—Dla rozpoczcia gospodarstwa—dokoczy Ste-

fan, przybywajc na pomoc

—Czy tak—rzek biskup.—Spodziewam si, e za-

prosicie mnie do udziau. Ju ja «iam kuchni Feli-

cyl.
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—Biskupie, kochany biskupie—rzeka Felicya, nie

usiujc wcale ukry swego szczcia. — Zaiste, b-
dziesz zawsze najbardziej szanowanym gociem. Czy

cieszysz si z tego?

—Tak, zapewne—odpar biskup, tumaczc sobie

sowa Felicyi tak, jak ona tego pragna.
Potem zamilk na chwil i rzek agodnie

:

—Niech was Bóg bogosawi—i poszed swoj dro-

g ze z w oku i modlitw w sercu, zostawiajc ich

samych z ich radoci.

—Tak. Czy niebiaska sia mioci, sia czysto

ziemska, nie ma by udziaem uczniów czowieka

smutku i dwigacza ciaru grzechów? Tak, zaiste!

Ten mczyzna i ta kobieta pójd rka w rk
przez wielk pustyni ludzkiego cierpienia w tem

miecie, wspierajc si nawzajem, potniejc w mi-

oci równoczenie z poznawaniem smutków wiata,

kroczc w Jego lady cilej jeszcze wskutek tej wa-
nie mioci, przynoszc bogosawiestwo tysicom
ndznych istot, poniewa podziel z innymi rozkosze

wasnego domostwa. "Dlatego—rzek nasz Pan, Je-

zus Chrystus—mczyzna opuci ojca i matk a przyl-

gnie do swej ony." Felicya i Stefan, idc za Mis-

trzem, wielbi Go gbszem i prawdziwszem sueniem
Mu, oraz oddaniem si wskutek ziemskiego uczucia,

które samo niebo uwica swem uroczystem bogo-
sawiestwem.
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ROZDZIA X.

A jednak brakowao ci jednej rzeczy;

sprzedaj wszystko, co posiadasz i

rozdziel pomidzy ubogich, a po-

sidziesz skarby w niebie, chod i

i id za Mn.

Wkrótce potem, kiedy dzieje tej mioci stay si
czci historyi osady, Henryk Maxwell z Raymond,

przyby do Chicago z Rachel Winslow, Virgini Page,

Rollinem, Aleksandrem Powers i prezydentem Mar-

shem, co dao powód do zdumiewajcego zgromadze-

nia w sali osady, urzdzonego przez biskupa i dr.

Brucea, któremu wreszcie udao si skoni Maxwella

i jego towarzyszy do wzicia udziau w mityngu. Bi-

skup zaprosi na ten mitjnig do sali osady ludzi nie

majcych pracy, ndzne istoty, które utraciy wiar
w Boga i ludzi, anarchistów i niewiernych, wolno-

mylnych i bezmylnych. Henryk Maxwell i jego to-

warzysze znaleli si wobec przedstawicieli najgor-

szych, najbezradniejszych, najniebezpieczniejszych,

najbardziej zdegradowanych elementów miejskich. A
jednak Duch w. ogarnia to wielkie, pulsujce, samo-

lubne, gonice za uyciem, grzeszne miasto, znajduj-

ce si w rku Boga—nie wiedzc zupenie, co je czeka.

Wszyscy mczyni i kobiety na mityngu czytali tego

wieczora motto osady nad drzwiami, stanowice wi-

dny transparent: *'Jakby Chrystus postpi?"
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A Henryk Maxwell, wchodzc przez drzwi, dozna

silnego wzruszenia, bo przypomnia sobie, jak pytanie

to nasuno mu si po raz pierwszy pod wpywem ob-

dartego modego czowieka, który zjawi si w Pier-

wszym kociele w Raymond na rannej subie Boej.

Czy wielkie jego pragnienie chrzecijaskiego

uczennictwa miao zosta zaspokojone? Czy ruch za-

czty w Raymond, obejmie istotnie cay kraj ? Przy-

by do Chicago ze swymi przyjaciómi czciowo dla-

tego, aby zobaczy, czy odpowied na to pytanie znaj-

dzie si w sercu ycia miejskiego. W kilka chwil sta-

nie przed ludem. Nabra wielkiej siy i spokoju od

czasu, kiedy po raz pierwszy mówi z dreniem do

zgromadzenia robotników warsztatów kolejowych, ale

i teraz jak ongi modli si o pomoc. Potem wszedszy

z biskupem i reszt, uczniów, przey jeden z najwik-

szych i najwaniejszych wypadków ludzkiego ywota.

Czu, e ten mityng da niejak wskazówk odpowie-

dzi na jego ustawiczne pytanie: ''Jakby Chrystus

postpi?" Gdy patrzy w oczy mczyzn i kobiet,

którzy przez lata. byli wrogami kocioa, serce jego

zawoao: ''O mój Mistrzu, naucz Swój Koció, jak

lepiej ie w Twoje lady." Czy proba Henryka Max-

wella ma si doczeka zadouczynienia? Czy koció

w miecie odpowie jego nawoywaniu do naladowa-

nia Go? Czy zechce wstpowa w Jego lady bólu i

cierpienia ? Nad miastem unosi si nieustamiie Duch.

Nie zasmucaj Go, o miasto ! Gdy nie by On nigdy

bardziej gotów, ni dzisiaj do zreformowania wiata.

Wtpi naley, czy Henryk Maxwell stawa kiedy-

kolwiek w yciu przed takiem audytoryum Ale jest
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rzecz cakiem pewn, e miasto Raymond nie posia-

dao tal^ rónolitej ludnoci. Nawet czworobok w
swyci naj gorszyci ciwilach nie móg dostarczy tylu

mczyzn i kobiet, nie ulegajcych zupenie wpywowi

kocioa, oraz wszelkiej religii, nawet czystemu

chrzecijastwu.

O czeme mia mówi ? Ten punkt ju rozstrzygn.

Mówi najprostszym jzykiem, na jaki go byo sta,

o niektórych wynikach posuszestwa lubowi, uczy-

nionemu w Raymond. Kady mczyzna i kada ko-

bieta w tern zgromadzeniu wiedziaa co o Jezusie

Chrystusie. Wszyscy mieli niejakie pojcie o Jego

charakterze, a jakkolwiek zajli nieprzychylne stano-

wisko wzgldem form chrzecijaskiego duchowie-

stwa i systemu spoecznego, to jednak zachowali pe-

wien miernik susznoci i prawdy, otrzymany od ga-

lilejskiego wieniaka.

Tak wic zainteresowali si sowami Maxwella.

''Jakby Chrystus postpi?" Zacz on stosowa to

pytanie do zagadnie spoecznych w ogólnoci. Audy-

toryuni suchao go z szacunkiem. Wicej nawet, bo

zdradzao istotne zainteresowanie si. W miar jak

mr. Maxwell mówi, twarze w caej sali zaczy po-

chyla si ku przodowi w sposób rzadko widziany w
zgromadzeniach kocielnych z wyjtkiem robotników,

albo te ludu ulicznego, gdy gruntownie zostanie za-

interesowany. ''Jakby Chrystus postpi?" Przy-

pumy, eby to stao si hasem nietylko kocioów,

ale i ludzi interesu, polityków, dzienników, robotni-

ków, ludzi z towarzystwa—ileby trzeba czasu do zre-

wolucyonizowania wiata w takich warunkach? Cze-
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go matu brakuje ? Cierpi on wskutek samolubstwa.

Nikt nie zdoa pokona samolubstwa lepiej od Chry-

stusa. Gdyby ludzie naladowali Go, bez wzgldu na

wyniki, wiat, zaczby natychmiast wie nowe ycie.

Dzisiaj mamy mas nominalnego chrzecijastwa.

Potrzebujemy za wicej istotnego. Potrzebujemy od-

rodzenia chrzecijastwa Chrystusowego. Niewiado-

mie, leniwie, samolubnie, wytworzylimy^ sobie uczen-

nictwo, któregoby Chrystus sam nie uzna. Wielu z

nas, gdy woamy: Panie! Panie! powiedziaby On:

Nie znaem was nigdy. Czymy gotowi podj krzy'/

Czy koció ten moe piewa ze cis prawd

:

Chryste, wziem swój krzy,

Aby wszystko rzuci a i za Tob.

Kiedy prawdziwie bdziemy w stanie tak zapie-

wa, wtedy moemy mówi o uczennictwie. Ale je-

eli nasze okrelenie chrzecijanina polega jedynie na

braniu udziau w przywilejach czci dla Chrystusa, na

szlachetnoci bez uszczerbku dla nas samj^-ch, na miem
spdzaniu czasu w otoczeniu miych przyjació i ró-

nych wygód; na yciu penem szacunku i na równo-

czesnem unikaniu wielkiego wiatowego ciaru grze-

chu i zmartwie, poniewa niesienie go sprawiaoby

za wiele bólu, jeeli to jest nasze okrelenie chrzeci-

jastwa, to napewne jestemy dalecy od wstpowania

w lady Tego, który kroczy po swej ciece wród
jków i ez, oraz ka cierpienia za stracon ludzko-

ci, który oblewa si krwawym potem i woa na

wzniesionym ku niebu krzyu: Ojcze! Ojcze! czemu

mnie opucie? ^
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—Czymy gotowi stworzy nowy typ uczennictwa ?

Czymy gotowi podda rewizyi nasze okrelenie

chrzecijanina? Có to znaczy by chrzecijaninem?

To znaczy naladowa Chrystusa. To znaczy post-

powa tak, jakby On postpowa. To znaczy wstpo-

wa w Jego lady.

Gdy Henryk Maxwell skoczy swe kazanie spau-

zowa i spojrza na suchaczy wzrokiem, którego nigdy

nie mogli zapomnie, a którego w danej chwili nawet

nie rozumieli. Stoczeni w t>Tn modnym kociele owe-

go dnia byli mczyni i kobiety, którzy przez lata

wiedli ywot z imienia tylko chrzecijaski. Uro-

czyste milczenie zapanowao w kongregacyi. Przez to

milczenie przedara si do wiadomoci wszystkich

obecnych nieznana im przez wiele lat znajomo mocy
Boskiej. Kady oczekiwa ze strony kaznodziei we-

zwania do wstpowania w lady Chrystusa. Ale tym
razem Duch natchn Maxwella jedynie do wygosze-

nia kazania i do czekania na rezultaty.

Zamkn sub Bo wzruszajc modlitw, wsku-

tek której kady suchacz czu blizko siebie Bosk
obecno, a zgromadzeni powstawali zwolna, aby

wyj.

Teraz nastpia scena, która byaby niemoliwa,

gdyby sam czowiek chcia j spowodowa.

Mczyni i kobiety zgromadzili si w znacznej

iloci koo platformy, aby przemówi do Henrj^ka

Maxwella i ofiarowa mu obietnic zoenia lubu ta-

kiego postpowania, jakby postpowa Chrystus. Ry
to ruch dobrowolny, samorzutny, który wywar na

dusz Maxwella wpyw nieopisany. Ale czy nie mo-
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dli si o to wanie ? Bya to odpowied, która prze-

wyszya jego najwitsze pragnienia.

Po tym ruchu nastpia modlitewna suba, która

powtórzya wraenia Raymondzkie. Wieczorem ku

niezmiernej radoci Maxwella Tow. Chrzecijaskiego

Usiowania, wystpio prawie ''in gremio," skadajc
uroczysty lub postpowania tak, jakby postpi
Chrystus. Olbrzymia fala chrztu duchownego rozlaa

si po zgromadzeniu pod koniec mityngu, tak nieopisa-

nego w swych radosnych, sympatycznych objawach.

By to pamitny dzie w dziejach tego kocioa, a

wicej jeszcze w historyi ycia Henryka Maxwella.

Opuci mityng bardzo póno. Uda si do swego po-

koju w Osadzie, gdzie jeszcze mieszka, a po godzinie

spdzonej z biskupem i dr. Brucem w radosnem roz-

pamitywaniu cudownych wypadków dnia, zasiad

znowu, aby przemyle raz jeszcze to wszystko, czego

dowiadczy jako ucze i wyznawca Chrystusa.

Uklk, aby si pomodli, a wtedy mia widzenie

tego, coby mogo by na wiecie, gdyby nowe ucze-

nictwo utorowao sobie drog do sumienia i wiado-

moci wiata chrzecijaskiego. Posiada ca wia-

domo jawy, ale nie mniej pewnie zdawao si mu,

e pewne rezultaty widzia z wielk jasnoci, cz-

ciowo jako rzeczywisto w przyszoci, czciowo
jako wielkie pragnienie urzeczywistnienia si. A oto

co Maxwell widzia w swym nie na jawie.

Naprzód widzia siebie wracajcego do Pierwszego

kocioa w Raymond i yjcego tam w jeszcze prostszy

sposób, nieli y do tej pory, poniewa widzia spo-

soby, w jakieby móg nie pomoc innym, istotnie od
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niego pomocy potrzebujcym. Widzia te cho mniej

jasno, e przyjdzie czas, w którym stanowisko jego

jako proboszcza kocioa przyniesie mu wicej cierpie-

nia wskutek rosncej opozycyi przeciwko jego inter-

pretacyi Clirystusa i Clirystusowej nauki. Ale to zary-

sowywao si niejasno. Poprzez wszystl^o sysza so-

wa: "Moja aska jest wystarczajca dla ciebie."

Widzia on Rachel Winslow i Yirgini Page, kon-

tynuujce sw prac w czworoboku i wycigajce mi-

osne i pomocne donie daleko poza granice Raymon-

du. Rachel widzia zalubion Rollinowi Page, oboje

za powiconych subie Pana, oboje wstpujcych w
Jego lady z gorliwoci, wzmocnion i oczyszczon

przez wzajemn mio. Gos Racheli rozlega si w
domach biedaków, w schronieniach rozpaczy i grze-

chu, przycigajc znowu ku Bogu i ku niebu zgu-

bione dusze.

Widzia Marsha, prezydenta koUegium, uywaj-
cego swej znacznej wiedzy i swego wielkiego wpywu
dla oczyszczenia miasta, dla uszlachetnienia patryo-

tyzmu, dla natchnienia modych kobiet i mczyzn,
którzy go zarówno kochali, jak podziwiali, aby pro-

wadzili ywot suby chrzecijaskiej, uczc ich za-

wsze, i wychowanie oznacza wielk odpowiedzialno

za sabych i niewiadowych.

Widzia, jak Aleksander Powers musia znosi bo-

lesne próby w swemu yciu domowem wskutek odsu-

nicia si od niego ony i przyjació, a mimo to szed

swoj drog w honorze, podziwiajc Pana w Jego

caej sile, Pana, któremu suy a do utraty stano-

wiska spoecznego i bogactwa.

Widzia Miltona Wrighta, kupca, znoszcego
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ogromne niepowodzenie, rzuconego w przyszo
wskutek zbiegu okolicznoci, który pocign za sob
upadek ogromnego interesu bez jego winy i zmuszone-

go rozpocz na nowo prac, któraby go doprowadzia

do stanowiska, na którem mógby dawa setkom mo-
dyci ludzi przykad tego, jakby Chrystus postpowa
w interesie.

Widzia Edwarda Normana, redaktora pisma The
News, który dziki rodkom materyalnym, dostarczo-

nym przez Virgini, stworzy czynnik w dziennikar-

stwie, który z czasem uznano jako jeden z istotnych

czynników ycia narodowego, ksztatujcy jego za-

pady i jego polityk, za codzienn ilustracy potgi
chrzecijaskiej pracy, za pierwsze w szeregu pism,

prowadzonych przez uczniów, którzy ten sam lub
uczynili.

AYidzia Jaspera Chase, który zapar si swego

Mistrza, prowadzi ycie zinme, cyniczne, pisa no-

weli e, cieszce si powodzeniem w szerokich koach to-

warzyskich, cho kada z nich posiadaa jakie do,
przypominajce jego zaparcie si, a bdce gorzkim

wyrzutem, którego adne powodzenie towarzyskie nie

mogo usun.

Widzia Ró Sterling, bdc przez lata na utrzy-

maniu ciotki i Felicyi, a w kocu polubion czowie-

kowi o wiele od siebie starszemu, za którego wysza

bez mioci byle tylko by on bogatego czowieka i

posi materyalne przyjemnoci, które stanowiy dla

niej tre ycia. Widzenie rzucao na to ycie pewne

straszne cienie, ale szczegóów nie móg dojrze.

Widzia szczliwie polubion Felicy i Stefana
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Clydea, yjcych ze sob yciem piknem, penem

entuzyazmu i radoci w cierpieniu, nioscych swe

wielkie, potne usugi do ciemnych i strasznych

miejsc wielkiego miasta — zbawiajcych dusze przez

osobiste zetknicie si z ich smutnymi stosuiikami do-

mowemi.

Widzia wielk ilo mczyzn zbawionych i uda-

jcych si na przemian ku innym, zwyciajcych

ich namitnoci przez ask Bosk i dowodzcych

swem codziennem yciem rzeczywistoci nowych uro-

dzin nawet wród najniszych i najbardziej opuszczo-

nych.

Teraz widzenie ulego zamieszaniu. Zdao mu si,

e klczc zacz si modli, a wizya jego bya raczej

pragnieniem przyszoci, nieli rzeczywist przyszo-

ci.

Koció Chrystusów w miecie i w caym kraju

czy zechce wstpowa w lady Chrystusa? Czy ruch,

zaczty w Eaymond, ma si ograniczy do kilku ko-

cioów na podobiestwo Nazareth Avenue Church \t

którym dzi mia kazanie, a potem skona, jako ruch

miejscowy, nie sigajcy gboko? Pragn znowu

gorco wizyi. Zdao mu si, e widzia koció Chry-

stusa w Ameryce, otwierajcy swe serce na przyjcie

nowego ruchu i wznoszcy si do powicenia wygo-

dy, oraz samozadowolenia w imi Chrystusa. Zdao

mu si e widzia motto: '^ Jakby Chrystus postpi?"

umieszczone nad drzwiami kadego kocioa i wypi-

sane w sercu kadego czonka kocioa. Widzenie

zniko. Potem wrócio wyraniejsze ni poprzednio,

wskutek czego widzia Tow. Chrzecijaskiego Usio-
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wania na caym wiecie niosce w olbrzymiej procesyi

podczas jakiej potnej konwencyi chorgiew, na

której widnia napis: ''Jakby Cirystus postpi?"
Zdao mu si, e widzia w twarzacli modziey ra-

do przyszycli cierpie, strat, zaparcia si, nawet

mczestwa. A gdy ta cz widzenia, powoli zblada,

ujrza posta Syna Boego, uywajcego zarówno jego

jak i wszystkich, wystpujcych w historyi jego y-
cia. Gdzie w dali pieway chóry anielskie. Ozwa
si dwik jakby wielu gosów, oznajmiajcych

ogromne zwycistw^©. A posta Chrystusa stawaa si
coraz wspanialsza. Sta on u koca dugich schodów.

**Tak! Tak! O mój Mistrzu, czj^ nie nastaa jeszcze

pora brzasku tego millenium w historyi chrzecija-

stwa? Oh, zeszlij na chrzecijastwo wspóczesne

wiato i prawd. Pomó nam i za Tob przez ca
drog!"

Powsta nareszcie z takiem uczuciem grozy, jak

gdyby patrzy na rzeczy niebieskie. Odczuwa ludzk
potg i ludzkie grzechy jak nigdy i^rzedtem. A z na-

dziej, która idzie rka w rk z wiar oraz mioci,
Henryk Maxwell, ucze Chrystusa, uoy si do snu

i ni o odrodzoiiu si chrzecijastwa i widzia w
swym nie koció Chrystusa "bez zmazy lub

zmarszczki, czy czego podobnego," idcy za Nim
przez ca drog i wstpujcy z posuszestwem w
Jego lady.

Koniec.










